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Доклад от първа партньорска среща / учебно посещение 
27‐29 Септември 2013г. 

Сардиния, Италия 
 

Участници: 
 
Състав на делегацията от България:  
Г‐жа Тодорка Павлова, сдружение "Мисъл", Велико Търново – представител на целева група 
Г‐жа Анета Маринчева, сдружение "Знание", Ловеч  – представител на целева група 
Г‐жа Станислава Трифонова, Търговско‐промишлена палата, Враца  – представител на целева група 
Г‐жа Лазаринка Андреева, Фондация “Феникс ‐ 21 век", Видин  – представител на целева група 
Г‐н Момчил Миховски, асоциация "Местна инициативна група‐Тетевен", Тетевен  – представител на 
целева група 
Г‐жа Зорница Станева, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София 
Г‐жа Миглена Молхова‐Владова, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, 
София 
Г‐жа Жени Личева, експерт по проекта от страна на „Зинев Арт Технологии” ЕООД, София 
Г‐жа Надежда Тодорова‐Стоянова, „Стелкер” ООД ‐ преводач  
 
Състав на групата на домакините от Сардиния: 
Г‐н Лино Дзеда, Председател Консорциум Дуе Джаре и кмет на община Барадили 
Г‐н Джовани Иломеи, експерт по проекта от страна на Консорциум Дуе Джаре 
Г‐жа Роберта Мускас, експерт културни дейности към Консорциум Дуе Джаре 
Г‐н Маурицио Дзука,  инженер,  участник  в  екипа  разработил  Ръководството  за  възстановяване  на 
исторически центрове 
Г‐жа  Елетра  Годани,  представител  на  Технофор,  организация,  предоставяща  обучителни  и 
квалификационни курсове 
Г‐н Фабио Дзука, кмет на община Нуречи 
Г‐н Роберто Скема, кмет на община Вилаверде  
 
 
  
27 септември 2013г. – Бареса, Италия, офисът на Консорциум Дуе Джаре 
 
09.30 ‐ Начало на работата 
Приветствие към участниците от страна на г‐н Лино Дзеда.  
Представяне на Консорциум Дуе Джаре: от 20 общини в самото начало, сега са 10 поради законови 
ограничения за участието на общини в подобни асоциации. Дуе Джаре е резултат от решение, взето 
на областно ниво, относно изграждане на надобщински структури, които да работят за подобряване 
на живота в общините, които в централна Сардиния са наистина малки като население, и за тяхното 
развитие.  
Мармила  е  районът  в  Сардиния,  който  е  с  най‐голям  процент  възстановени  стари  сгради, 
благодарение на проект и подход Аркиландия. Този подход е позволил значително да се подобри  
начина  на  живот  на  хората  в  малките  общини,  които  се  превръщат  в  пазители  на  културното 
наследство и това допринася за подобряване и на тяхната конкурентоспособност. Възстановяването 
на сградите води до формирането на редица услуги, свързани с това.  
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Първата стъпка, която е била установена като необходима, е да „се събуди” местното население и 
неговото желание за запомняне и възстановяване на миналото.  
Основната  философия,  която  води  Консорциума  е  да  се  обърне  към  нуждите  на  човека  –  и  тази 
философия е залегнала във всички негови дейности.  
В Аркиландия предизвикателство е да се съчетае възстановяването на сградите с използването на 
нови технологии.  
Подходът за възстановяване на старите сгради включва както материалното, така и нематериалното 
наследство.  
Консорциумът има редица инициативи: 

• Мрежа за услуги за настаняване и осигуряване на културни услуги – идеята е да се изградят 
структури за настаняване, в които да се предоставят и културни услуги. 

• Проект  за  ограничаване  на  обезлюдяването  на  малките  населени  места  –  отново  вкл. 
ремонтиране и възстановяване на стари сгради. 

• Проект за устойчиво ползване на територията. 
• Проект за изграждане на 120 км велосипедни алеи.   

Консорциумът е и в основата на създаването на МИГ Мармила по програма Лидер +.  
В  крайна  сметка  се  изработва  ръководство  за  възстановяване  на  недвижимото  културно 
наследство, което се използва за обучение на местното население в район Сардиния.  
Работата по тези проекти провокира Дуе Джаре да осъзнаят, че обучението на младите хора е една 
от най‐важните стъпки във възстановяването на малките населени места – обучението по занаяти и 
традиционни умения. Тези обучения се провеждат в Консорциума и са признати на областно ниво.  
В момента  тече  и  проект  за  обучение  на млади  предприемачи,  които  да могат  да  създадат  свои 
фирми  и  да  се  занимават  с  производство  на  електроенергия  чрез  възобновяеми  енергийни 
източниици. 
През 2004 г. към Консорциума стартира Агенцията за местно развитие на Дуе Джаре – подструктура, 
целяща да подкрепя предприемаческото развитие на хората от региона. Благодарение на агенцията 
Консорциумът успява да постигне това, което проф. Сако нарича еволюирал културен район.  
Създаден е център за развитие на този еволюирал културен район (във Вила Верде) – също част от 
структурата на Консорциума.  
 
След представянето на г‐н Дзеда думата бе дадена на представителите на целевите групи, за да се 
представят. 
Първа се представя г‐жа Маринчева от сдружение „Знание”, Ловеч, която споделя съществуващите 
в територията проблеми и неоползотворяване на ресурсите.  
След нея  се представя  г‐жа Трифонова от Врачанска ТПП и  споделя  за обучителните дейности на 
организацията и интереса, който проявяват към възможностите и потенциала на Аркиландия.  
Ред  е  на  г‐жа  Павлова  от  сдружение  „Мисъл”,  Велико  Търново,  която  е  ентусиазирана  относно 
бъдещето на Аркиландия в България и възможностите за разпространение на подхода посредством 
дейностите  на  представляваната  от  нея  обучаваща  организация  и мрежата  от  партньори,  с  която 
сдружението разполага на национално ниво.  
Г‐жа  Станева  представя  участниците  от  страна  на  екипа  на  партньорската  организация  Зинев Арт 
Технологии  и  споделя  историята  на  зараждането  на  идеята  за  трансфериране  на  подход 
Аркиландия към българската действителност.  
Следва представяне и на г‐жа Андреева от Фондация „Феникс – 21 век” – сертифицирана от Център 
за развитие на човешките ресурси обучаваща организация.  
Последен  се  представя  г‐н  Миховски,  изпълнителен  директор  на  Сдружение  „МИГ  Тетевен”  – 
изпълнител на стратегия за местно развитие, включваща целево развитие на човешките ресурси и 
организираща  разнообразни  обучения  както  за  своя  екип,  така  и  за  местни  лидери  и 
заинтересовани  лица.  Г‐н  Миховски  споделя  своя  огромен  интерес  –  като  обучител,  експерт  и 
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ръководител  на  обучаващи  организации  (бивш  директор  и  на  Център  за  устойчиво  развитие  на 
Община  Тетевен  –  ЦУРОТ)  –  към  резултатите  на  пилотния  проект  Аркиландия  и  заявява  своята 
готовност да интегрира обновения подход и учебна програма в своята дейност на местно ниво.  
 
Работната програма продължава с представяне на Маурицио Дзука – участник в разработването на 
Ръководството  за  възстановяване  на  старите  части  на  селищата  в  Мармила,  Сарчидано,  Арчи  и 
Григине: научен инструмент за опазване и валоризация на историческото традиционно наследство.  
 
След  края  на  Втората  световна  война  в  Италия  се  наблюдава  архитектурен  и  строителен  бум, 
съчетан  с  миграция  от  малките  населени  места  към  големите  градове.  В  резултат  от  това  се 
получава  обезлюдяване  на  малките  населени  места  и  разширяване  на  крайните  квартали  на 
градовете в разрастнали се периферни зони. Вследствие на това, множество къщи са обезлюдени и 
множество  частни  домове  са  изоставени.  Изчезват  и  бригадите.  Уменията  по  занаяти  и 
възстановяване  на  сгради  почти  изчезват.  В  края  на  60те  почти  напълно  липсват  хора,  които  да 
могат  да  строят  сгради  с  неизпечени  тухли.  Дори  в  историческите  центрове  започват  да  се 
използват съвременни материали като например бетонови блокчета вместо тухли, което довежда 
до влошаване на състоянието на културното историческо наследство. В резултат от това се губи не 
само ценно наследство, но и идентичност.  
Това  създава  идейно  течение  сред  експерти  в  университетите,  както  и  от  страна  на 
професионалисти в областта на строителството, които осъзнават, че е необходимо тези практики да 
се прекратят и е необходимо да се възстановят определени умения и знания (изгубени във времето 
като  традиционни  занаяти),  за  да  се  работи  за  запазването  на  историческите  сгради  и 
подобряването на тяхното качество.  
Екологичните  тенденции  също  подпомогагат  този  процес,  доколкото  са  въведени  изисквания  за 
използване на екологични материали в строителството на стари сгради като дърво и камък. 
Процесът по осъзнаване достига и до законодателството: 
  1997 –  е  издаден декрет  за данъчни облекчения  за  хора,  които ремонтират  своите  стари 
сгради. 

1998 –  е приет  закон за опазване на старите сгради  (културно‐историческо наследство),  с 
който  се  въвежда  всъщност  възможността  за  финансиране  на  дейностите  по  възстановяване  на 
старите сгради – с възможност до 60% финансиране от страна на държавата за хора и фирми, които 
искат да възстановяват стари сгради.  
Налице е обаче сериозен недостиг на умения от страна на строителните бригади и знания от страна 
на управителите на строителни фирми как да се възстановяват старите сгради. Освен това липсват 
градоустройствени документи, които да посочат как следва да се възстановяват сградите ... Налице 
са само ограничения ‐ какво не може да се прави при възстановяването на стари сгради. Изправени 
пред  толкова  много  ограничения,  голяма  част  от  собствениците  се  отказват  да  се  заемат  с 
възстановяване на сградите.  
Необходимо е да се изработи инструмент, които да посочи на хората какво трябва и какво могат да 
правят от гледна точка на техники и използвани материали. За тази цел е създадена работна група 
от 6  човека –  инженери,  архитекти,  университетски  преподаватели,  специалисти  по  химия,  които 
провеждат  проучване  на  територията  на 47  общини,  съпроводено  от  фотографиране  и  подробно 
категоризиране  на  4200  сгради  (снимки,  планове,  измервания).  На  500  сгради  са  направени 
архитектурни  планове  –  100  от  тях  са  включени  в  ръководството.  На  база  на  това  проучване  са 
изведени 30 основни типа строителство,  които най‐често се срещат в районите на МИГ Мармила. 
Направено е сравнение между градоустройствените планове от 1900г. и скиците от днес. Събрани 
са  стари  снимки  за  детайлно  проучване  на  видовете  строителство.  Тези  47  населени  места  са 
разделени на 4 зони.  
Ръководството се състои от няколко основни части: 
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• Анализ на сградите и типовете строителство – най‐важната част от ръководството; 
• Решения на проблеми, най‐често срещани в разрушаването на сградите; 
• В района на Мармила строитеството може да се раздели на 2 основни типа сгради – малка 

селска  къща  –  строителство  тип  клетка  (с  отделни  стаи)  и  двускатен  покрив  и  големи 
фермерски сгради. По‐късно се появава строежът на голямата фамилна къща; 

• Проучване на  архитектурните елементи и структура на къщите; 
• Проучване  на  формите  и  видовете  упадък  на  всяка  една  от  конструктивните  части  на 

сградите. 
Ако трябва да обобщим, анализът е направен на 3 нива: 

• Проучване на цялото селище – релефно положение, географско положение, в коя посока са 
ориентирани  жилищата,  съотношение  между  публични  и  частни  сгради,  съотношение 
между застроени и незастроени площи; 

• Типология на сградите; 
• Анализ на материалите – самото строителство, полагане и упадък на материалите, поради 

природни сили от една страна, а от друга – поради внасяне на материали в строителството, 
които не са типични за тази сграда и тип строителство. 

Някои от общините от територията приемат решения, с които прилагането на ръководството става 
задължително при изграждането на градоустройствените планове.  
В  диска  към ръководството  районите  са  разделени на 4 –  по  отношение  на  еднородност,  на  тип 
строителство, използвани материали, вкл. и по отношение на функционалност на типовете сгради и 
посока  на  разположение.  Районите  на  Барадили  и  Бареса  са  в  центъра  на  зърнопроизводствен 
район.  За  тях  например  е  характерно,  че  най‐често  използваният  материал  е  местен  варовиков 
камък. 
 
Област Сардиния е имала практика да строи големи сиви блокове с жилища, които да се дават под 
наем на социално слаби и хора, които не могат да си позволят собствено жилище. Към настоящия 
момент е взето решение тази практика да се прекрати и парите, които са предвидени за строежа на 
сгради  от  този  тип,  да  отиват  за  възстановяване  на  стари  сгради  (част  от  културно‐историческото 
наследство  на  населените места),  които  да  се  ползват  за  същите  цели  (настаняване  на  социално 
слаби срещу минимален наем). 
 
На въпрос, отправен от групата от България откъде разработчиците на ръководството са се сдобили 
с плановете и скиците, включени в документа, отговорът е, че същите са предоставяни от общините 
или  експертите  са  ги  изготвяли  сами.  В  екипа,  изготвящ  ръководството  са  участвали  много 
чертожници,  които  са били включени дейно в изработването на документацията.  Както  г‐н Дзука 
споделя,  дори в  случаите,  когато дадена  скица е била предоставена от  архива на общината,  се  е 
налагало нейното пречертаване, за да изглеждат всички скици и планове по един и същи начин.  
 
Как една община може да използва ръководството: то посочва материалите и начините за 
възстановяване и когато някой местен жител пожелае да си поправи къщата, му се казва да 
спази изискванията в това ръководство. 
 
Когато някой иска да си възстанови къщата е необходимо плановете да преминат одобрение на 2 
инстанции  –  областната  власт  и  инспекторат  за  запазване  на  културното  наследство.  За  това 
одобрение не се плащат никакви такси – заплаща се само гербова марка в размер на 16 евро.  
 
Представяне на Джовани Иломеи, експерт проекти и Роберта Мускас, отговорен експерт в отдел 
„Култура”  на  Агенцията  за  местно  развитие  към  Консорциум  „Дуе  Джаре”  и  мениджър  на 
проекта за транснационално сътрудничество Аркиландия 
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Представяне на стария проект Аркиландия, продължаването на проекта и връзката му с проекта за 
„еволюиралият  културен  район”,  който  е  единствен  по  рода  си  в  момента,  изпълняван  в  селска 
община.  
 
Пилотният „Аркиландия”: 
След  създаването  на  ръководството,  консорциумът  оформя  проект  Аркиландия,  който  цели 
запазването  на  традиционната  архитектура.  Основна  част  от  него  се  основава  на  идеята  за 
„осъзнаването”  –  на  гражданите,  на  институциите  –  на  необходимостта  от  запазване  и 
възстановяване  на  архитектурното  културно  наследство.  Този  процес  на  осъзнаване  стартира  и 
работата,  свързана  с  него,  е  инициирана  много  преди  областната  администрация  всъщност  да 
въведе законодателните промени.  
Аркиландия е транснационална инициатива, която влючва партньор от Швеция ‐ Heritage of Halland 
(регионалните  музеи  на  Халанд,  които  са  разполагали  с  готов  проект  и  опит  в  сферата  на 
традиционната  архитектура),  две  местни  инициативни  групи  от  Полша  и  катедра  Архитектура  в 
Университета в Каляри.   
 
Дейности по „Аркиландия”: 

Преброяване на възстановени центрове, на занaятчиите, на недвижимите имоти, държавна 
собственост, които са били възстановени, както и на имотите, за които не е решено каква да бъде 
употребата им, както и на нематериалното културно наследство (напр. Фестивали и др.). В резултат 
от тази дейност е разработена GIS карта, включваща всички идентифицирани горни обекти.  

„Осъзнаване на значимостта” – действия към местната власт, с цел постигане на осъзнаване 
на значението на наследството, което носи идентичността на територията. 

Обучение  на  професионалисти  –  архитекти,  инженери,  занaятчии,  производители, 
технически състав на общините, специализирани бригади – на които е представено ръководството. 

Информационни дейности – за да бъде обяснено какви са възможностите за финансиране 
и  съответно  изискванията  за  възстановяването  на  една  стара  къща  –  на  местно,  регионално  и 
европейско ниво.  

Работа с децата – чрез комикси и видеоклипове.  
База данни по проекта, достъпна на диск.  

 
Основна  характеристика  на  всички  тези  мероприятия  е  тяхната  взаимообвързаност  и 
подчинеността  на  схващането,  че  територията  трябва  да  започне  да  произвежда  култура,  като 
основната цел е да се задвижи вътрешен механизъм за опознаване и оценяване на територията, 
т.е. такъв, който е насочен към и произлиза от населението на самия район.  
 
Проект за „еволюиралия културен район” 
Той  се  базира  на  знанията  и  уменията  на  хората  в  него.  За  да  се  постигне  местното  устойчиво 
развитие  районът  трябва  да  започне  да  произвежда  култура.  Според  проф.  Сако  „контактът  с 
креативността  предполага  развитие  на  интелекта,  интерес  към  новото,  любопитство”,  което  с 
времето предполага интерес към нови дейности и развитие на хората и на района впоследствие.  
По  този  проект  консорциума  прави  фестивал  „Мармила  1000  емоции”,  който  се  провежда  в 
историческите центрове и се канят множество международни изпълнители.  
Дейност  “Move  the box” –  оставяне на  кутийки из  териториите,  за  да  се  провокират  хората да  ги 
местят и да ги отварят. Вътре в кутийките има цитати от известни песни, литературни произведения 
и т.н. Посланието в кутията насочва хората да търсят определена сграда и да направят свои снимки, 
които след това да изпратят на имейла на Консорциума. Правена е промоция „Тази вечер ще има 
кутия –  намери я”.  След  това хората са помолени да занесат кутиите в центъра,  където  ги очаква 
представление.  
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Обедна почивка 
 
Срещата  продължава  с  представяне  на  историята  и  видео  материали,  обрисуващи  в  детайли 
инициативите  „Move  the  box”  &  „Мармила  хиляда  емоции”,  свързани  с  и  базиращи  се  на 
резултатите от Аркиландия.  
 
Представяне  на  Елетра  Годани,  експерт  към  обучаваща  организация  Технофор.  Започва 
изложението си с изразяване на задоволство от вниманието и интереса, които разчита в очите на 
участниците.  Разказва  за  структуриран  проект  за  обучение,  който  е  иницииран  съвместно  от 
Технофор и Дуе Джаре и се заражда въз основа на потребностите на живота в територията. Заедно 
със сенсибилизацията и осъзнаването са проведени и действия по обучение. Проектът е разработен 
в рамките на структурите, за които става дума сутринта, но е насочен към конкретна целева група – 
безработните.  Ясно  се  вижда  необходимостта  от  възстановяване  на  стари  изчезващи  занаяти. 
Екипът по проекта цели сближаване на младежите със старинните занаяти, които изискват не само 
ръчен труд, но и талант и внимание. Внимание към това, което остава в региона и необходимостта 
от неговото възстановяване. Избрани са занаятите, свързани с обработка на дърво, камък и желязо 
и  това  е  направено  точно  с  цел  да  бъде  подкрепено  възстановяването  на  наследството  чрез 
квалифицирани  кадри.  Редом  с  това  намерение  на  Дуе  Джаре  стои  и  друга  причина  и  тя  е 
намесване  в  явлението  обезлюдаване,  създаване  на  възможности  за  обучение  вътре  в  самата 
територия, а не в големите градски центрове и въвличане на новите поколения.  
В тази връзка Технофор и Дуе Джаре се постарават максимално да се възползват от обмена между 
поколенията. Г‐жа Годани си спомня моментите, в които, когато е споменавала Бареса (общината, в 
която е ситуирано седалището и офиса на Дуе Джаре) всички са задавали въпроса „къде е това?”. 
Необичайно е обучението да се провежда в  толкова малки населени места.  Това обаче е една от 
първите  постигнати  победи.  Качеството  на  обучението,  което  създава  консорциума  на  място 
започва да прилича млади хора да се обучават. Постепенно започват да се включват хора от Каляри 
и  други  големи  градове,  разположени  в  радиус  от  150  км.  Това,  което  подтиква  Дуе  Джаре  и 
Технофор да организират нещата по  този начин е,  че обществото  тук  е много щедро и  готово да 
дава  на  другите.  Местното  население  е  силно  въвлечено  и  иска  да  участва.  Те  тръгват  от 
концепцията,  че  компетенцията  не  е  само  техническа,  но  и  социална,  т.е.  получаването  на 
компетенциите следва да се интегрира в съответния подходящ контекст. Думите, които са мото на 
инициативата,  са:  да  се  върнеш  към  познатото;  майстор  (на  сардински  не  съществува 
съществително  за  човека,  който  обработва дървото). Желанието  за  връщане  към миналото не  се 
възприема като невъзможно ... по време на курса на обучение старият майстор и ученикът успяват 
да намерят пресечна точка. Да може обучаемият да разполага с уменията на майстора, който стои 
пред него и предава директно своите знания. Дейността е интегрирана – има ориентиране, баланс 
на  компетентностите,  обучение  в  зала,  стаж,  подкрепа  за  създаване  на  фирми  и  предприятия. 
Всички  тези  дейности  са  силно  подкрепяни  от  цялото  партньорство,  което  включва  не  само 
Консорциум Дуе Джаре,  но  и  всички  останали местни  учреждения.  Занаятчийските  дюкянчета  се 
включват  още  на  етап  проектиране.  Това  е  печелившо  и  от  гледна  точка  на  финансируемост  на 
проекта,  защото  той  е  включен  успешно  в  другите  териториални  политики.  Мероприятието  има 
отличителна  черта  –  то  обръща  наопаки  традиционната  постановка  на  курсовете.  Ако  курсът  е  с 
обща  продължителност  600  часа,  в  зала  се  прекарват  само  100  часа,  останалите  са  стаж  в 
занаятчийска работилница. Постановката на обученията е напълно различна.  
Дидактическо разпределение на часовете: няма технически занаятия в зала, защото желанието на 
обучителите е да предадат и духа на занаятчийството; в зала се преподават – безопасни условия на 
труд;  сценарии  за  възстановяване,  работи  се  по  ръководството.  Маурицио  Дзука  (лекторът  от 
сутрешната  част,  който  е  участник  и  в  представяния  проект)  много  работи  включително  и  по 
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пътищата  с  младежите  –  взима  ги,  за  да  им  показва;  разговаря  с  тях  за  възможностите  пред 
занаятчийските предприятия днес и възможностите за учредяване на фирма;  след завършване на 
стажа  индивидуално  се  прави  консултиране  за  онези,  които  искат  да  стартират  самостоятелна 
дейност. 
 
Въпрос от Тодорка Павлова: Как са подбирани курсистите? 
Отговор  (Е.  Годани):  Подборът  е  важна  роля  на  консорциума,  защото  отвъд  задължителните 
дейности по популяризиране на курсовете, консорциумът работи от врата на врата и разговаря със 
семействата.  Т.е.  информация  за  възможностите  получават  не  само  младите,  но  и  целите  им 
семейства. Редом с това,  за подбор се използва интернет, фейсбук, Move  the box. Самият подбор 
става чрез анализ на  компетенциите.  Г‐жа  Годани  се ангажира да изпрати този тест по имейл. 
Също  тест  за  познания,  които  се  считат  за  необходими  за  започване на  обучителния  курс.  Тестът 
става  посредством  разговори.  Мониторингът  и  контролът  са  постоянни  през  целия  курс  на 
обучение,  не  само  посредством  разговори,  но  и  чрез  конкретни  данни,  събирани  от  самите 
курсисти  и  от  преподавателите.  Изготвен  е  и  доклад,  в  който  е  описано  какво  е  било 
мониторирано по проекта – ще бъде изпратен. Накрая има финален изпит за придобиване на 
квалификация – младежите трябва да минат през 3 различни изпита: писмен изпит за напречните 
(transversal) познания, практически изпит за изработване на изделия от дърво, метал или камък и 
след това заключителен разговор с цялата комисия, по време на който младежите излагат бизнес 
плана, който се е зародил в тяхното съзнание за развиване на собствена дейност. Област Сардиния 
отпуска  финансиране  на  предприемачески  дейности  за  младежи,  които  са  минали  през  такива 
курсове  за  квалификация. Някои от  курсистите дори вече  са подали документи и  в момента  тече 
периода на оценяване. Максимум 50  хил. евро е  грантът за една инициатива –  за оборудване,  за 
суровини, за финансови консултации, данъчни услуги и други подобни, които в етапа на стартиране  
са основни проблеми и младежите имат нужда от консултация в тази посока. 
 
Въпрос от Миглена Молхова: Как са разпределени 600 часа в седмици, месеци, години? 
Отговор  (Е.  Годани):  През  цяла  седмица  от  понедленик  до  петък  по 5  часа,  в  дюкяна  стандартен 
работен ден от 8 часа.  
 
Въпрос от Т. Павлова: Колко души се обучават в група? 
Отговор (Е. Годани): 15 души. Обикновено 12 – т.е. 80% ‐ завършват със сертификат, което е отличен 
резултат. В зала всички са заедно, в дюкяните по отделно, но когато има повече от един кандидат 
за един занаят,  в един дюкян може да работи повече от един младеж. Майсторите преподават в 
дюкяните и теорията и практиката на младежите. Когато повече от един майстор изработва едно и 
също изделие младежите се преминават през всички работилници, за да се запознаят с различни 
техники и подходи, но усвояват конкретно умение от един точно определен майстор. Курсът е за 
младежи без завършено средно образование по принцип – мнозинството са със завършен 7‐8 клас. 
Инициативи към тази целева група са много редки.  
 
Въпрос от Т. Павлова: Има ли професионална гимназия наблизо? 
Отговор  (Е.  Годани):  Да,  има,  но  не  наблизо  –  в  Ористано,  в  Санлури.  За  да  посещават  курс  там 
младежите  трябва  да  пътуват  много.  Поради  това  в  Сардиния  процентът  на  отпадащи  от 
образованието става все по‐висок.  
 
Въпрос от Т. Павлова: Какви професионални курсове се предлагат наблизо? 
Отговор (Е. Годани): Най‐вече туристически, а в малко по‐отдалечени региони – по електротехника.  
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Освен в сферата на старинните занаяти, Технофор развива нов проект с Дуе Джаре – green future – в 
хармония  с  всички  други  инициативи,  за  които  говорим.  Той  е  за  техници,  работещи  с 
възобновяеми енергийни източници. Организиран е като курс. Има изискване за диплома за средно 
образование. Постановката е по‐класическа. 480 часа в зала и 120 часа ‐ стаж.  
 
Въпрос от Т. Павлова: Съществуват ли курсове за заети лица? 
Отговор (Е. Годани): Да, областта финансира такива и се работи директно с фирмите. Например сега 
тече  курс  с  членове  на  кооперация,  която  е  най‐голямото  млекопреработващо  предприятие  в 
региона. В нея има регистрирани около 300 член‐кооператори, които са работодатели и всички тези 
собственици  и  управители  се  обучават  на  техники  за  устойчиво  животновъдство.  Има  доста 
инициативи за продължаващо обучение, които областта финансира. Има 4 макро сфери на намеса 
от  гледна  точка  на  обучението  –  интегриране  между  училището  и  трудовия  живот;  курсовете  за 
слабите  звена,  безработни;  обучение  за  заети;  високо  специализирано  обучение  –  курсове  за 
специализация, които се провеждат към Дуе Джаре и Технофор, следдипломни и следмагистърски 
квалификации.  Областта  финансира  млади  хора,  които  са  завършили  висшето  си  образование  и 
искат  да  правят  следдипломна  квалификация  някъде,  но  задължително  трябва  да  се  върнат  в 
страната си и фирмата, която ги наеме получава бонус. Така се стимулира едновременно правенето 
на  инвестицията  и  връщането  на  кадрите  в  Сардиния.  Така  фирмите  са  насърчени  да  вземат 
висококвалифициран  кадър  и  да  въведат  иновации  благодарение  на  уменията  на  тези младежи. 
Тези дейности са финансирани най‐вече от ЕСФ.  
 
Агенциите  за  обучение  трябва  да  са  сертифицирани  и  за  да  се  участва  трябва  обучителната 
организация да е сертифицирана, не само като човешки ресурси, но и като възможности да отчита 
ефикасността и постигнатите резултати.  
Има различни нива на акредитация според различните нива на обучение. Някои агенции решават 
да се специализират да работят само с една конкретна целева група. Що се отнася до обучението 
през целия живот за заети лица – повишава се вниманието към електронното обучение. В Сардиния 
има много добри такива проекти, които са свързани както с училищата, така и с администрацията. 
Агенция Технофор означа технология за обучение.  Технофор използва е‐лърнинг чрез  генериране 
на електронни материали за обучение. Включително и за курса за майсторите те предоставят богата 
база  данни  с  електронни  материали,  която  обучаемите  да  разглеждат  когато  желаят  – 
информатика, умения по английски език. 
 
След края на планираните изказвания думата взема г‐н Лино Дзеда. Той споделя, че целта е била да 
споделят  с  групата  от  България  информация  за  пътя,  през  който  е  минала  територията  на  район 
Мармила,  изхождайки  от  силна  идея  –  увеличаване  на  привлекателността  на  територията  за 
туристите  ‐  като  покажат  серия  от  инициативи,  които  се  занимават  с  възстановяване  на 
материалното  и  нематериално  наследство.  Да  демонстрират,  че  през  годините  са  реализирали 
различни  проекти,  с  различна  цел,  но  които  винаги  участват  в  постигането  на  финалната  цел. 
Какъвто например е случаят с проект „Мармила хиляда емоции”, обърнат към местното население 
и  към  външните  хора,  идващи  като  актьори,  като  зрители.  Също  така  изграждането  и 
ремонтирането  на    центъра  за  обучение  в  сградата  на  Консорциум  Дуе  Джаре,  който  цели 
провеждане  на  курсове,  но  и  засилване  на  осъзнаването  на  необходимостта  от  развиване  на 
територията  само  заради  нейното  население.  Важно  събитие  е  олимпиадата  на  традиционните 
игри,  чрез  които  успяват  да  възстановят  паметта  за  традиционни  игри,  които  иначе  биха  били 
загубени.  Тези  олимпиади  спомагат  за  тясно  сътрудничесто  и  участие  на  много  организации  (с 
годините партньорите стават все повече като брой) освен това много хора идват отвън, от арабските 
емирства,  т.е.  територията става по‐разпознаваема и за тях.  Голяма част от този път се реализира 
благодарение  на  финансирането  на  Агенцията  за  местно  развитие  към  Дуе  Джаре.  Това,  което 



                  
Европейски съюз                                                                                                                                                         Европейски социален фонд 

ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
“Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се  носи  от  Зинев  Арт  Технологии  ЕООД  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява 
официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 

9

Оперативна програма
“Развитие на човешките ресурси” 2007‐2013г. 

Европейски социален фонд 
Договор № BG051PO001‐7.0.07‐0013‐C0001

постепенно с годините се е позагубило е работата в социалната сфера. През годините Дуе Джаре се 
е  занимавал  и  с  такива  дейности,  насочени  към  млади  и  стари,  но  заради  приемането  на  един 
областен  закон,  който  създава  друга  специализирана  институция,  която  да  се  занимава  с  тези 
въпроси, социалната сфера остава малко встрани от фокуса на дейността.  
 
Т. Павлова: Да, но Аркиландия има социална функция.  
Отговор  от  Лино  Дзеда:  Така  е,  но  не  е  само  чисто  социална.  Преди  години  имахме  далеч  по‐
конкретни и насочени към населението социални дейности.  
 
След всичко закано до тук, г‐н Лино Дзеда открехва за участниците и негативната страна на нещата. 
По територията е свършена изключително много работа, но за да се затвори кръга и да се осмислят 
всички усилия, които са положени през годините е нужно много по‐голямо внимание от страна на 
институциите  на  по‐високо  ниво.  Ясно  е,  че  този  процес  ще  продължава  да  генерира  добри 
резултати, но без структурни мероприятия на по‐висше ниво редовите организации са блокирани 
да действат само в рамките на своята територия.  
За  да  илюстрира  г‐н  Дзеда  дава  пример:  Дуе  Джаре  са  подготвили  различни  мероприятия  с 
туроператори,  за  да  проучат  склонността  на  чуждия  турист  да  посети  територията  на  Мармила. 
Оказва се, че има добър интерес. Резултатите са повече от добри, но проблемът на острова е, че е 
остров и до него  трудно  се достига.  Г‐н Дзеда  се шегува,  че  едно от  видеата,  които  са искали да 
покажат на групата дори не е успяло да се зареди, защото интернет връзката се „тътри пеша”. Г‐н 
Дзеда  подчертава,  че  не  казва  това  с  примирение.  Необходима  е  воля  и  на  политическо  ниво. 
Иначе,  само на база на  собствените  усилията и  заплати,  които  се получават,  няма да  се постигне 
желаният ефект. Съветът на г‐н Дзеда към делегацията от България е веднага да започва да работи 
в  тази посока.  За  оптимистичен  завършек на деня,  г‐н Дзеда отбелязва,  че работата продължава, 
без обезкуражаване. Със сигурност са допуснати грешки, които ще бъдат поправени с времето.  
 
В края на работната среща, г‐н Дзеда и неговият екип раздават местни керамични съдове, типични 
за  региона,  като  подаръци  на  гостите  от  България.  Делегацията  от  България  предоставя  на  Дуе 
Джаре  информационни  материали  и  брошури  от  съответните  територии  и  организации,  които 
представляват. Снимки с постера и брошурите, издадени по проекта. 
 
28 септември 2013г. – посещение на общини Барадили, Нуречи и Вила Верде 
 
9:00 – Старт на опознавателната обиколка от площад Санта Маргарита в Барадили. Посещение на 
църквата,  Стария  град,  Средиземноморска ботаническа  градина и предприемачески инструменти, 
използвани  с  туристически  цели  (Басейн  Ilidarab,  парк  и  др.)  –  демонстрация  на  дейностите, 
извършени  от  местните  власти  по  закупуване  на  изоставен  сграден  фонд  и  превръщането  му  в 
туристически центрове, места за настаняване, домове за специализирани услуги и прочие обекти в 
обществена полза. Освен това са представени и резултатите от предприетите пилотни дейности по 
възстановяване  на  местен  сграден  фонд.  Барадили  към  настоящия  момент  има  население  от  92 
жители. 
 
11.30 – придвижване до Нуречи, където към групата се присъединява кметът на община Нуречи – г‐
н Фабио Дзука. Заедно групата прави обиколка на населеното място и се запознава с дейностите по 
възстановяване и с уникалния подход за оживяване и използване на зле изглеждащи фасади, стени 
и  огради  –  изкуството  муралес  (стенни  картини,  изпълнени  от  художник  от  Каляри,  който  е 
използвал за целите на своята работа снимки на хора, живеели или все още живеещи в имота, по 
чиито  стени  той  е  трябвало да  рисува).  Нуречи има население от  около 400 жители,  но  заедно  с 
изобразените  посредством  муралес  лица,  то  става  почти  двойно.  Посещение  на  арена Mamma 
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ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ! 
“Този  документ  е  създаден  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
се  носи  от  Зинев  Арт  Технологии  ЕООД  и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  приема,  че  този  документ  отразява 
официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.” 
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blues, където се организират и провеждат разнородни културни събития на един от хълмовете над 
Нуречи. Посещение на музей за праисторически морски вкаменелости, открити на територията на 
Нуречи. Посещение на обект „пътят на чешмите” – място,  където преди стотици  години местното 
население  е  перяло  дрехи  и  бельо,  но  което  днес  е  преустроено  на  красиви  фонтан  и  чешма, 
запазили върху себе си образите от миналото на региона.  
 
13.30 – Обедна почивка 
 
15:00  –  Посещение  на  община  Вила  Верде,  където  към  групата  се  присъединява  кметът  –  г‐н 
Роберто Скема. Заедно с Лино Дзеда и Роберта Мускас,  той води групата до Центъра за културно 
производство Movethebox –  бивше сиропиталите,  което общината е откупила и реновирала с цел 
предлагане на условия за културни дейности, настаняване на творци и изнасяне на разнообразни 
представления и шоута – както от традиционно, така и от модерно естество. 
Посещение на музей за историята на цивилизацията на Нурагите –  една от дейностите, развити в 
територията на този еволюирал културен район. Вила Верде е с население от около 350 души.  
 
След края на представленията и опознавателната обиколка в 18:30, групата се трансферира към гр. 
Каляри.  
 
 
29 септември 2013г. – Каляри 
9:30 – Представяне на проекта „Умения Аркиландия” пред участниците от страна на целевите групи 
и по‐конкретно предвижданото съдържание на анализите, които предстои да бъдат изработени във 
връзка с дейности 1 и 2 и учебната програма, която ще бъде тествана по региони.  
 
11:00  ‐  Обсъждане  на  последващи  стъпки  в  работата  по  проектните  дейности –  разпределяне  на 
конкретни  задачи  и  ангажименти  сред  експертния  екип  и  представителите  на  целевата  група. 
Екипът по проекта се ангажира да разпрати към участниците подробна програма на предстоящите 
семинари за целевите групи, с цел разпределяне на датите за семинарите сред 5те целеви региона. 
Освен това се обсъжда последващата визита, която екипът от Италия ще осъществи към България с 
цел запознаване с резултатите от работата по проекта. Предстои да се направи подробна програма 
на това посещение с график, който да включи обиколка на колкото е възможно по‐голяма част от 
целевата територия. Представителите на целевата група, участници в посещението в Сардиния, се 
ангажират да влязат в тесен контакт с локалните бюра по труда и да идентифицират, както удобно 
място  за  провеждане  на  семинарите,  така  и  самите  потенциални  участници  –  представители  на 
другата категория целева група.  
 
13.00 – Обедна почивка 
 
14.30  –  15.30  Административни  въпроси  във  връзка  с  изпълнението  и  отчитането  на  проекта  – 
среща  между  експертите  по  проекта  и  обсъждане  на  непосредствено  предстоящите  дейности  и 
планиране на по‐далечните събития, които предстои да бъдат организирани и проведени.  
 
 
 
Каляри, 29.09.2013г. 
 
Зорница Станева 
Експерт и координатор по проекта 


