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PRVI DAN

Prvi dan smo se projektni partnerji sestali v glavnem mestu Bolgarije, Sofiji.

Naše potovanje, na katerem smo se seznanili z dobrimi praksami na področju

mentorstva v partnerskih državah Erasmus+ projekta M-LEARN, se je začelo s

predstavitvijo projektov naših gostiteljev. Maya nam je povedala o nedavnih

projektih EDF, ki so potekali v Tanzaniji in Keniji in so bili osredotočeni na

ženske.

Naslednji primer dobre prakse mentorstva je bila fundacija For Our
Children. Povedali so nam, da so začeli z majhno ekipo desetih zaposlenih in

da letos praznujejo že 30. obletnico delovanja. Njihov cilj je ustvariti
priložnosti, v katerih lahko otroci s posebnimi potrebami skupaj z

družinami, ki so ustanovitelji fundacije For Our Children, živijo polno
življenje in razvijajo svoje potenciale. V preteklosti se ljudje niso veliko

posvečali otrokom s posebnimi potrebami. Fundacija je to spremenila, saj

imajo eno hišo za otroke brez staršev, skrbijo za otroke z Aspergerjevim

sindromom in imajo štiri skupine, ki delajo s približno 45-200 družinami.
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DRUGI DAN
Drugi dan LTTA so se partnerji srečali z Ivo Petrovo iz fundacije BCause. Njihov glavni cilj je spodbujati ljudi,
organizacije in skupnosti, da spremenijo svoja življenja z razvijanjem lokalne kulture darovanja in
družbenih naložb. Organizacija je uspešna, saj so v zadnjih petih letih za različne programe in dobrodelne

namene zbrali okoli 8 milijonov evrov. Eden od njihovih načinov pridobivanja sredstev so darilni torki - to so

dnevi, ko ljudje darujejo stvari, ki jih ne potrebujejo več, in delujejo kot protiutež črnemu petku (angl. Black

Friday).

Druga predstavljena praksa je bil Center za podjetništvo Rinker. Njihovi programi so usmerjeni v ustvarjanje
priložnosti za trajnostno zaposlovanje, izboljšanje konkurenčne moči, dodajanje vrednosti in inovacije,
katerih cilj je izboljšati kakovost življenja v Bolgariji, predvsem na podeželskih območjih države. Glavni

programi centra so usmerjeni v usposabljanje in širjenje podjetniškega duha.

spodbuditi več ljudi, da upočasnijo tempo, zmanjšajo raven stresa, ki izhaja iz vsakodnevne rutine, in uživajo v

umetnosti počasnega življenja v sožitju z naravo;

z umetnostjo v vseh njenih oblikah spodbujati našo ustvarjalnost in nekonvencionalno razmišljanje, razbijati

stereotipe in povečati našo čustveno inteligenco; ter

spodbujanje podjetniških spretnosti ljudi in mladih umetnikov, ki jih navdihuje umetnost in obrt.

Tretji dan je ena od naših gostiteljic, Mariana Petrova, predstavila svoje delo prostovoljke in mentorice. Pisala je

blog z naslovom Goodeeds, ki je temeljil na pripovedovanju zgodb (zgodbe podjetij, osebne zgodbe). V letu 2019

se je odločila, da bo svoje pristope obogatila s kombinacijo skupinskih dinamičnih treningov in umetnosti. V

lanskem letu je ustanovila svoje podjetje z imenom Artied. Imajo več ciljev, in sicer:

16. februar 2022

TRETJI DAN
17. februar 2022

ČETRTI DAN
18. februar 2022

Zadnji dan je bil posvečen vodenju projekta in načrtovanju

naslednjega mednarodnega usposabljanja v Belgiji. Poleg vseh bolgarskih dobrih praks mentorstva,

usmerjenega v družbeno odgovornost podjetij, ki

so se odvijale v teh štirih dneh mednarodnega

usposabljanja, so naši gostitelji organizirali tudi več

popoldanskih dejavnosti.

Med kulturnimi dejavnostmi so bili obisk bolgarske

prestolnice Sofije, njihovega nacionalnega

zgodovinskega muzeja in organizirana zabava s

tradicionalno hrano, glasbo in plesalci. Vsi partnerji

so uživali v obisku in se že veselijo naslednjega

srečanja.




