This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

Наръчник

Научени уроци
от изпълнението на проект VIVIEN

Ведър Георгиев
Януари 2021

VIVIEN - Project n. 810444 Bulgarian coordinator email: alya.veder@abv.bg
The content of this agenda represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may made of the information it contains .

This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

Благодарности
Изказвам специални благодарности на българските партньори в проект
ВИВИЕН – фондация „Очи на четири лапи“ и Народно читалище , които
доказаха, че имат организационна култура на идентифициране,
документиране и анализиране на научени уроци от изпълнение на
дейности и допринесоха в голяма степен за създаването на този
Наръчник.
Благодаря и на Водещия партньор Джиолли Кооператива Сочиале и на
хърватския партньор в проекта „Бъди активна. Бъди еманципиран“, които
също допринесоха за Наръчника и с материалите си ни ориентираха за
степента, до която културата на „научените уроци“ е влязла в
организациите им.
Ведър Георгиев,
Координатор в проект ВИВИЕН

VIVIEN - Project n. 810444 Bulgarian coordinator email: alya.veder@abv.bg
The content of this agenda represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may made of the information it contains .

This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

Съдържание
Въведение
4-5
Организационна култура на документиране и използване на научените
уроци
6
Основни знания за Научени уроци
7-10
Подходът на проект ВИВИЕН за идентифициране и документиране на
научени уроци от изпълнението на проекта
11-12
Списък на Научените уроци от проект ВИВИЕН
13-15
Представяне на научените уроци от проекта по работни пакети
16
Научени уроци при изпълнението на РП 1 Управление и координация на
проекта
17-25
Научени уроци при изпълнението на РП 2 Анализиране, картиране и
споделяне на знанието
26-33
Научени уроци при изпълнението на РП 3 Експериментиране на обучение
34-43
Научени уроци при изпълнението на РП 4 Разпространение и използване
на резултатите
44-46
Научени уроци при изпълнението на РП5 Оценяване на качеството 47-55
Важността на правилното документиране и теория за документиране на
научените уроци
55-58
Разликата между научените уроци и най-добрата практика
59
Заключение
60

VIVIEN - Project n. 810444 Bulgarian coordinator email: alya.veder@abv.bg
The content of this agenda represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may made of the information it contains .

This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

ВЪВЕДЕНИЕ
За проектите и научаваните уроци
В цял свят и във всички области се изпълняват проекти – дейности, с
основни характеристики уникалност на планирания резултат (нов продукт
или услуга), ограниченост във
времето на
постигане на
резултата/резултатите и предварително определен разход на ресурси.
Тези основни характеристики на проекта определят важността на
максимално избягване на грешки при планирането и изпълнението, тъй
като грешките могат сериозно да застрашат успеха на проекта да постигне
планираните си резултати в определеното време и с одобрените ресурси.
Всяка иновативна дейност неизбежно се сблъсква с предизвикателства и
нужда от вземане на възможно най-правилни решения за преодоляване
на възникнали трудности и неочаквани пречки. Психологията е
определила вземането на решения като когнитивен процес, в резултат на
който се произвежда краен избор между няколко алтернативи, като се
избира определен възглед или курс на действие. Съществена част от този
процес е анализът на алтернативите, които са известни на вземащия
решение, т.нар. анализ за многокритериално вземане на решение
(multiple-criteria decision analysis, MCDA). И естествено, познаването на
възможно най-голям брой алтернативи допринася за успешното вземане
на решения.
Важността на „научените уроци“ от изпълнение на проекти логично
произтича от тази необходимост да се избира между алтернативи, които
трябва да са известни. И то добре известни като осъществяване, за да не
се избере привлекателна на пръв поглед алтернатива, която да се окаже
по-късно не по-малко опасна за постигане на проектните резултати. Една
добра алтернатива може да застраши изпълнението на проект, ако
избралият я не е наясно с разходите за реализирането й или реалното
време за прилагането й. Редица възможни решения на възникнали
проблеми са нереализуеми поради липсата на достатъчно ресурси.
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Изпълнението на всеки проект ни изправя пред предизвикателството да
постигнем планираните му резултати в ограниченото му време и в
рамките на наличните му ресурси, като действаме в една променена от
времето на планирането му обществена среда и се борим с нови
предизвикателства, които не сме могли да предвидим, защото още не са
съществували. Това, което ни помага и прави възможно постигането на
успех, е най-ценният ни ресурс – човешкият. Управлението на проект е
важна и отговорна дейност, която позволява своевременна оценка на
обстоятелствата, успешна реакция на появилите се пречки пред
изпълнението на проекта, прегрупиране на ресурсите и хармонизиризане
на дейностите при закъснение в някоя, нарушаващо планираната им
взаимосвързаност. Това, което помага на управляващите проекти, е
опитът им в тази сложна дейност или, казано по друг начин, уроците,
които са научили от изпълнението на предишни проекти. Всеощо признато
е, че ние се учим не само от успеха си, но дори повече от провалите си,
които ни предупреждават да не ги повтаряме и да търсим други посполучливи решения.
Разбира се, не само управляващите проекти се сблъскват с необходимостта непрекъснато да оценяват обстановката на изпълнението и да
вземат поредица от решения, от съвкупността на които в крайна сметка
зависи успешното изпълнение и постигането на целите на всеки проект.
Изпълнението на проект е колективна дейност, в която всеки експерт
внася своя принос и в който грешката и/или пропуска на всеки може да
застраши крайния резултат. Всеки участник в изпълнението на проект има
своята възможност да научи полезни уроци от успехите и провалите
си.Точно това индивидуално научаване на отделни уроци от изпълнението
както и опасността научените уроци, ако не са споделени, съхранени чрез
документиране и направени достъпни до всеки в огранизацията, да
повишат само индивидуалното познание и изпълнителския капацитет на
отделни индивиди, прави „улавянето“ и запазването на научените уроци
ценна дейност за всяка организация и институция. А всеки научен, но
несподелен урок, може да „напусне“ организацията с физическото
изпизане от нея на този, който е идентифицирал и научил конкретния
урок.
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Организационна култура
на документиране и използване на научени уроци
Когато в процеса на разработване на проект ВИВИЕН решихме да
заложим дейността за идентифициране, документиране и стимулиране
на прилагането в подходящ момент на научените уроци от изпълнението,
една от основните ни цели с тази дейност беше изграждането и
укрепването там, където съществува, на организационна култура за
научени уроци в партньорските организации. В това отношение също
научихме нов урок от проекта – че изграждането на такава
организационна култура изисква повече време от продължителността на
един проект, който може да положи основите й в една организация, но
изисква включване не само на екипа на проекта, а на всички в
организацията, за да стане устойчива част от общата организационна
култура.
Стимулирането от един проект на започване на изграждането на
организационна култура за документиране, архивиране и по-нататъшно
използване на научените уроци е началото на един процес, който в крайна
сметка зависи от желанието на управленския й екип да се изгради такава
култура и най-вече от разбирането на този екип колко е важна тази култура
за развитието на организацията. И това, за което един проект може да
помогне е да повиши разбирането и допринесе за изграждането на
капацитет.
Изграждането на нова култура в една организация изисква не само
подкрепа от управляващите организацията – conditio sine qua non – но и
разбиране от всички в организацията/институцията на същността и
важността на тази култура и готовност за промяна и принос към
изграждането й.
В началото на проект ВИВИЕН изградена с вътрешни процедури и
политика организационна култура за документиране и използване на
научени уроци от проекти и инициативи имаха двете български
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организации, партньори в проекта – фондация „Очи на четири лапи“ и
Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1924“. За изграждане на
такава култура във всички партньори в проекта още на първата
международна работна среща на партньорите в Италия се проведе
обучение на персонала на проекта за документиране на
идентифицираните научени уроци с одобрен формуляр за
документирането им и се възложи на всички партньори да идентифицират
ценните уроци и ги споделят с партньорите за оценка и включване на найважните в брошурата „Научени уроци“ от разработващия я експерт.

Основни знания за Научени уроци
Дефиницията, дадена от Института за управление на проекти (The Project
Management Institute / PMI):е, че Научените уроци са знанията, придобити
в процеса на изпълнение на проект. Това включва положителните и
отрицателните страни, успехите и грешките. Идеята е с идентифициране,
документиране и бъдещо използване на наученото да се повтарят
положителните аспекти и да не се повтарят грешките.
Най-полезните уроци са с дължина 1-2 изречения, кратки и ясни. Те
трябва да са конкретни, за да посочат какво е грешно и евентуално какво
е уместно да се прави в дадена ситуация и къде и кога би могло да се
приложи наученото, за да спести усилия и грешки. И понеже уроците се
научават в контекст, да са продружени с пояснения за ситуацията, в която
са научени.
Целта на документирането на научени уроци е да се споделят и използват
знания, получени от опита, за:
• Насърчаване на повторяемостта на желаните резултати
• Предотвратяване на повтарянето на нежелани резултати
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Като практика според Института за управление на проекти научаването и
запазването на научените уроци като ценност за организацията включва
процесите, необходими за идентификация, документиране, валидиране и
разпространение на научените уроци за бъдещото им прилагане.
Използването и включването на научените уроци в организационнот
знание включва идентифициране на приложим научен урок,
документиране на урока, архивирането му по достъпен за ползване начин,
разпространението му до подходящ персонал, идентифициране на
действия, които ще бъдат предприети в резултат на научения урок и
последващи действия, за да се гарантира, че са били предприети
подходящи действия съобразно с опита.
Повече информация за научаваните уроци може да се намери на
https://www2a.cdc.gov/cdcup/library/pmg/implementation/ll_description.htm

Как идентифицираме и документираме научените уроци
Един научен урок документира причината за успеха или проблемите и
мотивите зад всяко коригиращо действие, предприето за справяне с тези
проблеми. Когато мислите за това как ефективно да документирате
научените уроци на проекта, Инсттитутът за управление на проекти
съветва да помислете за следните типове въпроси:
• Какво се научи за проекта като цяло?
• Какво се научи за управлението на проекта?
• Какво се научи за комуникацията?
• Какво се научи за бюджетирането?
• Какво се научи за обществените поръчки?
• Какво се научи за работата със спонсори?
• Какво е научено за работата с бенефициенти?
• Какво се научи за това, което мина добре?
• Какво се научи за това, което не вървеше добре?
• Какво е научено за това, което трябва да се промени?
• Как ще бъде това включено в проект?
Наученият урок трябва да се основава както на положителния опит добри идеи, които подобряват ефективността на проекта или спестяват
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пари, така и на негативния опит – научен урок след като е настъпил
нежелан резултат.
Всеки документиран урок трябва да съдържа поне следните общи
елементи:
• Информация за проекта и информация за контакт за
допълнителни подробности
• Ясно изложение на урока
• Основно обобщение на това как е научен урокът
• Ползи от използването на урока и предложение как урокът може
да се използва в бъдеще
Във всеки един момент от жизнения цикъл на проекта екипът на проекта
и ключовите заинтересовани страни могат да идентифицират уроци.
Научените уроци се идентифицират, формализират и съхраняват през
продължителността на изпълнение на проекта. При завършване на
проекта обичайно се провежда специална сесия за научените уроци,
която се фокусира върху идентифицирането на успехите и неуспехите на
проекта и води до препоръки за подобряване на бъдещите проекти.
Сесията за научените уроци обикновено е среща, която включва:
• Екипа на проекта
• Представяне на избрани заинтересовани страни, включително
външен надзор на проекти, одитори и / или експерти по осигуряване на
качеството на изпълнението.
Участниците в сесии за научени уроци обикновено обсъждат въпроси от
типа на:
• Отговаря ли създаденият продукт на изискванията и целите на
проекта?
• Бенефициентът доволен ли е от крайния продукт (и)? Ако не, защо
не?
• Съответстват ли разходите на планирания бюджет? Ако не, защо
не?
• Спазен ли беше графикът? Ако не, защо не?
• Идентифицирани ли са и смекчени ли са рисковете? Ако не, защо
не?
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• Работила ли е методологията за управление на проекта? / Ако не,
защо не?
• Какво може да се направи за подобряване на процеса?
• Какви предизвикателства или препятствия са били изпитани от
проекта?
• Какви процедури трябва да се прилагат в бъдещи проекти?
• Какво може да се направи в бъдещи проекти за улесняване на
успеха?
• Какви промени биха помогнали за ускоряване на изпълнението на
бъдещите проекти, като същевременно се увеличи комуникацията?
Научените уроци и коментарите по отношение на оценката на проектите
трябва да бъдат документирани, архивирани, представени и открито
обсъдени с намерението да се елиминира появата на неизбежни
проблеми при бъдещи проекти.
Крайната цел на документирането на научените уроци е да предостави на
бъдещите екипи по проекти информация, която може да увеличи
ефективността и ефикасността на тяхното изпълнение и да надгради
опита, придобит от всеки прдходно завършен проект.
Ако се документира и разпространи правилно, наученият урок предоставя
могъщ метод за споделяне на идеи за подобряване на работните процеси,
използването, качеството, безопасността и ефективността на разходите и
т.н. и помага за подобряване на вземането на управленски решения и
ефективността на изпълнителите през всяка фаза на проект. Те също така
помагат за валидиране на някои от по-тежките периоди, преживяни при
изпълнението на проекта, и помагат на бъдещите мениджъри на проекти
да избегнат подобни трудности.
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Подходът на проект ВИВИЕН
за идентифициране и документиране на научени уроци от
изпълнението на проекта
В началото на проект ВИВИЕН изградена организацинна култура за
научени уроци имаха двете български организации, партньори в проекта
– фондация „Очи на четири лапи“ и Народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методий-1924“. За изграждане на такава култура във всички партньори в
проекта още на първата международна работна среща на партньорите в
Италия се проведе обучение на персонала на проекта за документиране
на идентифицираните научени уроци с одобрен формуляр за
документирането им, проети бяха вътрешни процедури и политика за
научаваните уроци и се възложи на всички партньори да идентифицират
ценните уроци и ги споделят с партньорите за оценка и включване на найважните в брошурата „Научени уроци“ от експерта на Народно читалище
„Св. Св. Кирил и Методий-1924“, който беше натоварен с разработването
й. Партньорите бяха насърчени не само да идентифицират и
документират научените уроци, но и да лобират и допринесат за
иаграждане на организацонна култура за научени уроци в своята
организация или институция.
Проектът приложи принципите на НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ за
идентифициране и документиране на научените уроци, а именно:
• Включете всички преживявания - наученият урок трябва да се
основава както на положителни, така и на отрицателни преживявания.
• Действайте бързо - Получете обратна връзка възможно най-бързо, за
да избегнете хората да забравят предизвикателствата, с които са се
сблъскали по време на изпълнението на даден проект.
• Търсете и осигурете получаване на обратна връзка - Проведете
проучване след проекта, за да получите обратна връзка за проекта от
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екипа на проекта, бенефициентите и заинтересованите страни, които са
били добре запознати с управлението на проекта.
• Действайте колективно – Проведете сесия за научените уроци, за да
насърчите успеха на бъдещите проекти.
• Документирайте и съхранявайте научените уроци - Съхранявайте
научения урок през целия проект в централно хранилище. Наученият урок
трябва да се архивира като исторически данни за проекти като включите
най-добрите практики и всякаква друга съответна документация по
проекта и да се включи в организационните научени уроци.
• Направете уроците достъпни - Направете научения урок достъпен за
други проекти.
• Разпространявайте уроците - Научените уроци трябва да се
разпространяват в общността за управление на проекти.
• Използвайте научените уроци - Използвайте повторно научени уроци
от минали проекти, за да помогнете за по-доброто управление на
текущите проекти.
• Включвайте заинтересованите страни - Включете всички участници в
проекта и заинтересованите страни в процеса на учене през целия живот.
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СПИСЪК
на научените уроци в изпълнението на проект ВИВИЕН
Урок 1: Осигурете още със започването на изпълнението заместник на
ключов член на персонала, ако това се наложи.
Урок 2: Максимално използване на дигитални средства за
хармонизиране на дейностите на международното партньорство,
съвместно вземане на решения и извършване на дейности онлайн
Урок 3: Прегледайте не само своята, но и на другите партньори
натовареност и отражението й върху работните дни и изяснете това
преди подписването на Партьорското споразумение.
Урок 4: Уточнете от самото начало всички технически подробности
около евентуални различия между националните ви отчетни документи
и вътрешни правила и исканото от Водещия партньор.
Урок 5: Добрите човешки отношения между членовете на екипите на
партньорите са това, което най-много спомага за изпълнението на
проекта и става основа за бъдещо устойчиво партньорство.
Урок 6: Не претрупвайте с многобройни изисквания за документиране
вътрешни дейности по управлението на изпълнението.
Урок 7: Да не се допуска значително забавяне на изпълнението поради
административни причини. Когато изпълнението се забави значително
поради организационни причини, да се търси капацитет за споделяне
на резултатите между партньорите.
Урок 8: При големи и/или непреодолими трудности за намиране/
идентифициране на достатъчен материал в планиран обхват на
емпирично изследване да се поиска от донора разрешение за
разширяване на обхвата за постигане на целите на проекта.
Урок 9: Когато се извършва изследване и формулиране на съвети в
област на специфична експертиза на някой от партньорите извън
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изследващия екип/организация, да се обмисли най-пълното включване
на този партньор в изследователската задача.
Урок 10: Да не се допуска закъснение на проектен продукт, което ще
лиши партньорите от възможността да обсъдят и консултират продукта
и внесат своите предложения за подобряването му.
Урок 11: Да се постига прецизност в представянето на практики за
пренос – да се разграничи представянето на експериментално
обучение от представянето на доказани добри практики.
Урок 12: Да се поставя акцент повече на качеството на обученията,
отколкото на количеството им.
Урок 13: Да се планира кетъринг и включени кафе паузи и обяд за всички
дни на пълнодневни обучения.
Урок 14: Обменът на обучителния материали между партньори с
различен обучителен опит в областта на специфичното обучение може
да спести усилия и да обогати обученията.
Урок 15: Новообучените мултипликатори имат нужда от поредица
индивидуални консултации, обсъждане на разработките им и съвети
при организиране на първите си собствени обучения.
Урок 16: Преносът на нови обучителни методи като използването на
ролеви игри, Форум театър, методът Somebody in Violence Work,
фокусиране повече върху изграждането на умения вместо върху
предоставяне на информация прави обученията по-интересни и
различими сред другите.
Урок 17: Предварително официално договаряне за участие на
професионалисти в проектни обучения е добре да се постигне с
институциите им още по време на разработване на проекта, защото
само така може да се гарантира по-масовото им участие.
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Урок 18: Забавянето на продукти от партньор, които са свързани с
обученията на други партньори може своевременно да се компенсира
с мобилизиране на вътрешните ресурси и експертиза на партньорите.
Урок 19: Творческото използване на социалните медии придобива все
по-важно значение за разпространяването на проектни резултати.
Урок 20: Стойността на проектната уеб страница се повишава с
наличието на полезни материали за сваляне, които обикновено се
появяват в края на проекта и това изисква както осигуряване на такива
материали възможно най-рано, така и допълнителното й промотиране
и след края на проекта.
Урок 21: Международните събития имат огромен потенциал за
разширяване на интереса към проекта и намиране на нови
съмишленици и партньори за бъдещи проекти и инициативи.
Урок 22: Разпространението на информация за резултатите на проекта
заедно с полезен за заинтересованите страни материал стимулира
запознаването и с другите продукти на проекта.
Урок 23. При планирането на информационни и разпростра-нителски
дейности да се взема предвид спецификата на конкретните
партньорски страни.
Урок 24: Да отговаряш за други хора означава да отговаряш за техните
грешки.
Урок 25: Реалистична преценка на възможностите за организиране на
външно групово оценяване и на продуктите и събитията, които се
планират за оценяване
Урок 26: Трудът по анализиране на оценката от обратната връзка да
бъде заложен като работно усилие при голям брой обучения и събития.
Урок 27: Оценката на качеството е важна дейност в един проект, понеже
действа като непрекъснат коректив при изпълнението на проекта.
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Представяне на „научени уроци“
от изпълнението на проект ВИВИЕН по работни пакети
Практиката е доказала, че най-много и често много полезни уроци от
изпълнението на проект се идентифицират от допуснатите грешки, а не
от рядко постиганото свръхизпълнение или извънреден успех, които ни
учат много ценни, но обикновено малко на брой уроци.
Според изпълнителите на проекта, ВИВИЕН е сполучливо изпълнен с
максимално за ситуцията на КОВИД-19 постигане на планираните
резултати и с възможно най-близко следване на заложеното в според тях
много добре разписания проект.
Повишената критичност при идентифицирането на научените уроци не
отразява слабост на цялостното изпълнение, а области, в които бъдещи
проекти могат да се стремят към подобрение при разлисването и
изпълнението им, което е и целта на извличането на научените уроци.
Целта на представяне на научените уроци от изпълнението на проект
ВИВИЕН е научените уроци да се използват като полезен инструмент за
стимулиране и подобряване на подобни проекти и да служи за пренос на
това тяло на познания в Европа.
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РП1
Научени уроци в областта на управлението и
координирането на изпълнението
Урок 1: Осигурете още със започването на изпълнението заместник
на ключов член на персонала, ако това се наложи.
Човешкият фактор има голямо значение в изпълнението на всеки проект
и излизането от проекта, било то и временно, на ключов член на екипа,
може да се отрази негативно на изпълнението му. Хората се разболяват,
възниква нужда да се грижат за тежко болен член на семейството им,
настъпват неочаквани радостни събития като раждане на дете (какъвто е
нашия случай), при продължаване на времето за изпълнение на проекта
ключов персонал може вече да е обвързан с друг договор или
преминаване на работа в друга организация (друг наш случай в проекта).
И ако нямате планирана опция за заместване, най-добре вътрешно с
оглед на познаване на проектното изпълнение, прогреса в изпълнението
може чувствително да се забави.
Планираното от началото споделяне на координаторската функция във
Водещата организация между по-опитен и все още доквалифициращ се
член на персонала на Джиоли позволи един почти неусетен в
партньрството преход от съ-управление и съ-координиране към пълно
управление и координиране на проекта при излизането в отпуска по
майчинство на координаторката Кристина Черути.
Препоръката тук е в бъдеще всички партньори винаги да обмислят от
самото начало на проекта вътрешна възможност за подмяна на ключови
служители на проекта, ако възникне такава необходимост.
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Урок 2: Максимално използване на дигитални средства за
хармонизиране на дейностите на международното партньорство,
съвместно вземане на решения и извършване на дейности онлайн
Още при планирането на проект ВИВИЕН беше заложено широко
използване на дигитални средства за координиране на международното
партньорство – периодични работни среши в Skype, по-късно преместени
в Zoom, качване на отчетни документи и форми и споделяне проектна
информация в Google Drive, промоция на проекта и разпространение на
продуктите и резултатите според характера им в социалните медии
Facebook, Twitter и YouTube.
С избухването на пандемията на COVID-19 проектът се оказа
сравнително подготвен за преминаването преимуществено към дейности
онлайн. За съжаление българските партьори се оказаха до известна
степен неподготвени – фондация „Очи на четири лапи“ поради
фокусирането си предимно за работа със слепи извън специализираната
си техника не разполагаше с камера, голям екран, добър настолен
компютър и най-вече опит в организирането и предоставяне на онлайн
обучения. Другият български партньор също не разполагаше с
необходимата техника нито опит в онлайн представяне и видео
записване. Наличната им техника позволяваше дигитално общуване за
административни цели, но не осигуряваше провеждането особено на
големи онлайн събития и онлайн театрални постановки.
По времето на разработване на проект ВИВИЕН възможността и умението
за провеждане на онлайн обучения и събития не беше актуално
изискване. С появата на COVID-19 и вероятността според научната
общност да се появяват и други подобни вируси, подготвеността за
разнообразни дейности онлайн придобива важно значение. И не само
техническата обезпеченост, но и уменията за използването им.
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Наученият урок е, че всички партньори може да имат нужда както от
технически средства, така и уменията да ги използват пълноценно за
проектните дейности. А в сходни проекти с привличане на партньор
организация на хора от уязвими групи, трябва да се предполага
възможността за липса на необходима техника и умения.
Препоръката е не да не се вземат такива партньори, заштш една
организация със слаба подготвеност за работа онлайн може да има друга
много ценна експертиза, особено в областа на уврежданията и уязвимите
групи, а да се планира дейност за надграждане на дигиталните им умения
и споделяне на опита на другите партньори.

Урок 3: Прегледайте не само своята, но и на другите партньори
натовареност и отражението й върху работните дни и изяснете това
преди подписването на Партьорското споразумение.
При управлението на проекти възникват спорове. Независимо дали става
въпрос за това, което е включено в обхвата на работата на някого,
допълнителни пари, на които партньорът смята, че има право, или
множество други причини, тези неща се случват до известна степен при
по-голямата част от проектите.
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Ако след подписването на Споразумението за партньорство установитеои
че мислите, че усилията ви по проекта са подценени и управляващите
кандидати на надценени партньори не са съгласни с корекцията, това ще
остави екипа ви с неприятното усещане за подценяване на тяхното
представяне през цялото време, което ще доведе до неизбежно
повлияване върху мотивацията им да допринасят за изпълнението.
Когато партньор със счетоводни усилия само за плащане на хонорари на
двама експерти и евентуално счетоводно отчитане на няколко от техните
пътувания, и с вътрешен счетоводител на институцията има 40 работни
дни за това в своя бюджет, а партньор с отчитане на 26 обучения,
многобройни планирани пътувания за дейности в страната, многобройни
външни услуги, организация на международни събития и периодично
възнаграждение на персонала има само 15 работни дни за счетоводство,
естествено възниква въпрос дали такава оценка на натовареността е
справедлива. Но ... подписването на споразумение за партньорство, ако
не сте внимавали да направите сравнението навреме, го признава, докато
фактът и неприятното чувство на несправедливост остават.
Когато на партньор със счетоводство от само заплащане на хонорари на
двама експерти и евентуално осчетоводяване на няколко техни пътувания
при наличен вътрешен счетоводител на институцията са планирани 40
работни дни, а на партньор с осчетоводяване на разходи по 26 обучения,
поддоговаряне, външни услуги и периодични заплащания на персонал са
планирани само 15 работни дни за счетоводство, това естествено повдига
въпрос справедливо ли е такова оценяване на работното натоварване.
Но... подписването на Партньорско споразумение го признава, докато
фактът и неприятното чувство за ощетяване остава.
Едно сравняване на работното натоварване на партьорите и бюджетната
оценка на това натоварване преди подписване на вътрешното
партньорско споразумение ще спести и неприятно усещане през цялото
време на проекта и ще предотврати възникването на вероятно
неразрешими приемливо за двете страни диспути впоследствие. А тъй
като всички партньори в проескта са заинтересувани от подписването на
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Партньорското споразумение, вероятността за постигане на взаимно
приемливо решение е голяма.
Препоръката, която може да бъде извлечена от този случай, е да се
разрешат възможно най-много въпроси в началото на проекта, по които в
противен случай могат да възникнат спорове в бъдеще.
.While

Урок 4: Уточнете от самото начало всички технически подробности
около евентуални различия между националните ви отчетни
документи и вътрешни правила и исканото от Водещия партньор.
Различия между националните отчетни документи безспорно
съществуват и ако това не е изяснено и договорено в началото на
изпълнението на проекта, то безспорно може да стане или обект на много
спорове или източник на допълнително работно натоварване за
създаване на Н на брой допълнителни обясняваши документи и/или
попълване на допълнителни форми. Няма смисъл и не е
„зелена“ политика да се „изсича една гора“ за хартията за принтиране на
такива допълнителни форми и да се губи работно време на персонала на
проекта за сканирането и изпращането им на Водещия партньор, когато
това време мое и трябва да се употреби за съществена дейност по
изпълнението.
Почти в края на изпълнението на проекта възникна диспут между
водещата организация и двама от партьорите по отношение на дневните
ставки на заплащания на експертите им. Организациите имаха свои
вътрешни правила за заплащане на работата по проекти, тъй като
обичайните работни задължения на експертите им за работата им в
организацията значително се различаваха от характера на проектните им
задължения и затова години преди започване на настоящия проект
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организациите бяха приели своите Вътрешни правила. Водещата
организация обаче настояваше, че дневните ставки трябва да се
определят на основата на дневните ставки по другата им работна заетост
с друг характер на работата.
Без да заемаме позиция кой е бил правият в този спор, нека помислим
какъв резултат би имало едно изменение на ставките на персонала в края
на проекта. Членовете на персонала на двете организации бяха приели
да им се заплаща според ролята им в проекта, а не според ролята им в
организацията и съответно заплащането за тази роля. Вероятно на някой
член на персонала заплащането за по-неквалифицирана, например
организаторска дейност, би се повишило, а заплащането примерно на
координатора на проекта, опитен в областта, но без високо оценена като
заплащане работна заетост в организацията би се понижило, което в
резултат би довело до искане за връщане на надплатено заплащане. А
при по-ниско разплащане човекът, съгласил се да стане координатор на
проекта, не би приел да се ангажира с тази отговорна дейност.
Ето колко много проблеми може да се породят от едно неизясняване в
началото на изпълнението на проекта на приемливото за проекта.

Урок 5: Добрите човешки отношения между членовете на екипите на
партньорите са това, което най-много спомага за изпълнението на
проекта и става основа за бъдещо устойчиво партньорство.
Хората работят с хора във всяка колективна дейност. И не
административните изисквания за сътрудничество, а желанието за
споделяне на опит и добри практики и подпомагане на изпълнението на
някой от партньорите със собствената си специфична експертиза в
дадена област допринася за постигане на максимално добро качество на
изпълнението.
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Опитът доказва, че един от най-ценните резултати на работните срещи
„на живо“ в проектите е създаването на човешки приятелства между
професионалистите и изграждането на тази основа на международни
професионални общности.
В проект ВИВИЕН на трансграничните партньорски срещи се постигна
изграждане на добри човешки отношения между представители на
партньорите, което породи и желанието им за сътрудничеств,
надхвърлящо задълженията им по изпълнението на проекта.
Но... внимание! Както в отношенията извън изпълнението на проект, и тук
една недобре премерена дума дори в самия край на проекта може да
окаже влияние върху желанието за бъдеща съвместна дейност. Както
сподели с мен член на персонала на проекта на другия български
партньор, вда края на проекта при приключването на един вътрешен спор,
споделян в циркулярни имейли с всички партьори за информиране за
аргументите на спорещите и постигане на мирно решаване на въпроса, от
един от партьорите е получен персонален имейл със съдържание „Сега
ще престанеш ли да спориш и ще започнеш ли да работиш?“
Никой не знае колко работи един човек и по време на водене на диспут.
Всеки има своя работа и свои задължения. Да, може да е дразнещо да
ставаш свидетел на продължаващ спор. Но имаш възможността да се
абстрахираш от него, ако не те засяга пряко, макар и да получаваш
информация за протичането му. Вероятно написването на това
съобщение е било израз на лично отношения на написалия го към
участника в диспута. Никой не е длъжен да харесва всеки. Съществува
лична непоносимост или неприязън към определени човешки качества
или поведения. Но това, което персоналът на един проект не би трябвало
да забравя, е че в проекта той прдставя не себе си, а организацията, която
представлява. И така както водещия спора представя гледната точка на
организацията си по спорния въпрос и решаването на спора ще има
отражение на организацията, така и тази вероятно недообмислена
реакция с персонално засягане е вероятно да има отражение върху
организацията на направилия язвителната забележка.
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Да, вероятно тези две организации трудно биха взлязли в бъдещо
струдничество доколкото решението на това зависи от тези две страни в
язвителната кореспонденция. Но да не забравяме, че уязвеният вероятно
никога няма и да препоръча в своята мрежа от организации
организацията на уязвителя за влючване като партньор в някой проект.
Т.е. отражението върху организацията на направилия уязвителното
изказване надхвърля организацията на обидения.
Човешките отношения са много чувствителна област в изпълнението на
съвместна дейност. Ако ненужната обида след края на проекта беше
настъпила в началото на изпълнението, вероятно тя можеше да доведе
до дълготрайно увреждане на качеството на парньорството. Една
народна поговорка казва: „Лоша рана раздравява, лоша дума не се
забравя.“
Препоръката тук е да не даваме израз на вътрешното си раздразнение от
нечии постъпки и поведение, причините за които е вероятно и да не
разбираме напълно, а да запазим доброжелателността си и да имаме
приятелско поведение към хората, с които работим, независимо дали
личностно ги харесваме или не.

Урок 6: Не претрупвайте с многобройни изисквания за документиране
вътрешни дейности по управлението на изпълнението.
Безспорно всеки иска проекта, който изпълнява да има възможно найдобро управление и координиране на усилията и постиженията на
партньорите в изпълнението на проекта. Но тук е много важно да се
постигне много прецизна оценка на това какво е абсолютно необходимо
за добра отчетност и прозрачност на изпълнението и какво по-скоро
допринася за по-детайлно разбиране на процеса на изпълнението, но
натоварва изпълнителите с много административна работа.
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При планирането на проект ВИВИЕН създателите му бяха планирали
поредица от дейности, отговарящи на принципите за добро управление
на проекта, но без да изчислят точно какво административно натоварване
се създава при изпълнението им. Когато голямата натовареност стана
явна с разглеждане на наличното и необходимото работно време, доброто
решение беше да се намалят вътрешните административни изисквания,
напр. да не се документират вътрешните работни срещи на екипите, да
се правят отчети по мониторинга на периодичните работни срещи в Скайп
и като част от други отчети и пр. Детайлите по изпълнението да влизат в
планираните доклади за самооценка на качеството на изпълнението.
Облекчението на административните изисквания така оставя повече
време за изпълнение на съществени дейности.
Времето за обсъждане на изискванията за вътрешна документация е
първата транснационална среща по проекта. Разбира се, по това време
за партньорите все още не е ясно колко точно време ще е необходимо на
всяко документално изискване. И все пак, ако нещо изглежда прекалено
отнема много време, обсъдете го.
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РП2
Научени уроци в областта на проектните изследвания
Урок 7: Да не се допуска значително забавяне на изпълнението
поради административни причини. Когато изпълнението се забави
значително поради организационни причини, да се търси капацитет
за споделяне на резултатите между партньорите.
При непреодолимо административно забавяне на изпълнение от страна
на партньор, което може да доведе до забавяне или затрудняване на
други проектни дейности, да се обмисли възможността за временно
заместване на партньора от друг партьор със същия или сходен
капацитет, като му се прехвърли част от задачата на затруднения
партньор заедно с бюджетното осигуряване.
Едно от най-големите затруднения в изпълнението на проект ВИВИЕН
възникна поради бюрократичното забавяне на официалното подписване
на назначаването на изследовател по изпълнението на ВИВИЕН в
Университета на Парма. Това забавяне с над 6 месеца се отрази на
цялостното изпълнение на проекта като наруши планираната
хармоничност в изпълнението, увеличи натоварването в някои периоди с
възникване на затруднения в съвместяването на проектните и други
работни задължения на членове на проектните екипи и най-вече се отрази
върху изпълнението на следващите проектни задачи.
Забавянето на продукти от партньор, които са свързани с обученията на
други партньори, трябва своевременно да се компенсира с мобилизиране
на вътрешните ресурси и експертиза на партньорите.
Едно от възможните решения, което не беше взето в проекта поради
неяснота колко може да продъжи забавянето, беше да се потърси
възможност за временно вътрешно заместване на партньора, каквато
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съществуваше при наличието на друг партньор университет, който би
могъл да поеме начална част от изследователските задачи в областта на
кабинетно проучане на добри практики и съществуваша литература в
областта на насилието над жени и гарантирането на правата на хора с
увреждания и така да намали негативното отражение на закъснението на
Пармския университет.
Анализирайки ситуацията след края на проекта, когато негативните
последици на закъснението в изпълнението на Университета на Парма
бяха очертани, ясно се вижда неизползваната възможност.
Разбира се, едно такова заместване изисква искане на разрешение от
финансиращата институция, ясно договаряне между заместваната и
заместващата институции и точно формулиране на обхвата на
заместването, което също предполага време. Но това време на оформяне
на заместването е възможно да доведе и до стимулиране на
преодоляване на бщрократичното забавяне, ако партньорът, на който ще
бъде намалено участието в проекта, реши да запази пълния размер на
участието си с ускоряване на изпълнението.
При всички случаи ако се приеме възможност за такъв подход при
забавяне на изпълнение, би било добре още в Партньорското
споразумение да се заложат параметри, при които партньорите се
съгласяват на заместване, например време на забава, степен на
отражение върху други дейности и подобни. Но това е въпрос, който
заслужава обмисляне при изпълнение на бъдещи проекти.
Или накратко наученият урок е да не се допуска дълго забавяне в
изпълнението.
Препоръката е да се дефинира разумно време за изчакване, което все пак
оставя и достатъчно време за изпълнение на задачата и да се пристъпи
към използване на вътрешния за проекта различен капацитет на
партньорите за заместване при изпълнение на проектни дейности,
своевременно „дисциплиниране“ на забавящи изпълнението си
партньори и при нужда допълване или споделяне на дейности.
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Урок 8: При големи и/или непреодолими трудности за намиране/
идентифициране на достатъчен материал в планиран обхват на
емпирично изследване да се поиска от донора разрешение за
разширяване на обхвата за постигане на целите на проекта.
Кабинетното онлайн изследване на наличието на извори за добри
практики в областта на насилието над жени с увреждания в Европейския
съюз показа почти пълната липса на изследвания в тази специфична
област и липсата на достъпен програмен архив за изпълнени проекти в
областта, финансирани от ЕС, с изключение на програма Daphne.
Явно е, че никой изследователски екип не може да картира, анализира и
извлече най-добри практики и препоръки при липсващи източници и при
силно ограничен брой на недостатъчно добре описани практики
заключенията няма как да бъдат достатъчно добре аргументирани и
представителни.
При разработването от българските партньори на един Практически
наръчник в областта с разширен географски обхват на източниците обаче,
се разкри немалък обем от добри практики, изследвания и обучителни
препоръки от световни и международни организации и професионални
организации извън Европейския съюз, както и поредица от изследвания в
желаната област, които по харакрета си напълно отговаряха на
планираната цел на изследването в проекта.
Препоръката тук е, че е в подобен на проектния ни случай би могло да се
поиска от донора разрешение за разширяване на обхвата на
изследването, което (в момента една неизползвана възможност) при
получаване на разрешение би могло да доведе до подобравяне на
резултата и значението на изследването.
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Урок 9: Когато се извършва изследване и формулиране на съвети в
област на специфична експертиза на някой от партньорите извън
изследващия екип/организация, да се обмисли най-пълното
включване на този партньор в изследователската задача.
В проект ВИВИЕН партньорът със специфичен опит в областта на работа
с жени в увреждания беше българският партньор фондация „Очи на
четири лапи“, която беше запитана и даде своя принос във
формулирането на въпросите относно познанията в областта на
уврежданията на изследваните професионалисти, Но след тази покана за
консултация относно изследователския въпросник експертизата на
организацията не беше използвана за консултиране на Насоките и на
Колекцията, спрямо които фондация „Очи на четири лапи“ би могла да
даде своите предложения какви полезни за жените с увреждания теми
може да се включат в обученията на професионалистите като например
специфика на общуване с хора с различен вид увреждания, специфика на
получаване на информирано съгласие и подкрепено даване на съгласие
при увреждания и пр.
В обхвата на целия проект тези обучителни предложения към
професионалистите са включени в съдържанието на допълнителния
продукт на проекта, Практическия наръчник за професионалисти,
работещи с жени с увреждания, жертви на насилие, разработен от
българските патньори, където са представени и световни препоръки за
обучително съдържание, планирано по професии, участващи в отговора
на насилието над жени. Така изпълнението на проект ВИВИЕН напълно
отговаря на планираното представяне на предложения за обучителни
пътеки роля по роля за участниците в отговора на насилието над жени с
фокус върху жените с увреждания.
Препоръката е, че независимо от индивидуалните задачи на партньорите
в проект, е полезно наличната специфична експертиза на всички
партньори да се обсъди в началото на изпълнението и да се прецени къде
е цеелесъобразно да се използва.
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Урок 10: Да не се допуска закъснение на проектен продукт, което ще
лиши партньорите от възможността да обсъдят и консултират
продукта и внесат своите предложения за подобряването му.
Добра практика е продуктите на проекта да се споделят за обсъждане в
партньорството преди предаване на крайния вариант на продукта.
Колекцията от най-добри обучителни пътеки в областта на насилието над
жени е един от най-важните продукти на проект ВИВИЕН, и се очакваше
черновата на продукта да бъде разпространена сред партньорите за
обсъждане и консултиране на съответността й на заложения й принос за
създаване на модели на ефективни обучения насочени към различни
професии със систематично професионално обучение по Обучителни
пътеки, които да подобрят практиката на работата срещу насилието.
Много късното изготвяне на този продукт, само 10 дни преди края на
проекта, което с времето, изисквано за превод на продукта, даде
възможност само за оценяване, но не и за консултиране и евентуално
подобряване и обогатяване на съдържанието, не даде възможност за
подобряване на качеството на Колекцията.
10 дни преди края на проекта беше предаден крайният продукт, което
говори за възможност поне черновата му, макар и нередактирана, да беше
разпространена вътрешно сред партньорите, които да внесат своите
мнения и предложения за вземане предвид при изготвянето на крайния
вариант на продукта. Интересният въпрос тук е и той чака своето
решение, доколко авторите на продука следва да се съобразят с
препоръките на партньорите. От една страна това е авторски продукт, но
от друга страна този продукт трябва да отговаря на определени заложени
изисквания в проекта, за съответствие с които отговаря цялото
партньорство и може да се очаква, че партньорите трябва да имат право
да изразят мнението си за съответствието или за липсата на такова в
някои аспекти.
Проведеното в последния момент външно оценяване в партньорските
организации на Колекцията показва общото мнение, че Колекцията
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съответства на контекста на Европейския съюз, като цяло е полезна за
обмена на добри практики в ЕС, представя иновативни подходи за
подкрепа на жертвите на насилие и за подобрена подкрепа на жените с
увреждания. и допринася за постигане на целите на проекта, като
резултатите от изследванията показват, че вторичната виктимизация
изисква повече внимания в целия ЕС. В същото външно оценяване обаче
се повдигат въпросите доколко методологията на проектното изследване
е адекватна на извличането на достатъчно релевантни заключения за
въздействието на обученията върху професионалните способности и за
намаляването на вторичната виктимизация и че ефикасността на
представените практики не е достатъчно добре документирана. Тоест
едно вътрешно обсъждане би помогнало за подобряването на продукта.
Препоръката е да се прави всичко възможно за осигуряване на
извършване на партньорско консултиране на важните продукти на
прoекта.
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Урок 11: Да се постига прецизност в представянето на практики за
пренос – да се разграничи представянето на експериментално
обучение от представянето на доказани добри практики.
Колекцията на най-добри обучителни пътеки за професионалисти в
областта на насилието над жени включва както идентифицирани
доказали се добри чуждестранни практики, така и препоръките от
проектното изследване и експерименталното обучение, проведено от
партньорите в проекта. Всички тези компоненти са включени общо под
заглавието „Колекция на най-добри обучителни пътеки“. Ако късното
предоставяне на продукта за оценяване от партньорите не беше
възпрепятствало обсъждането на съдържанието, българските партньори
биха предложили експерименталното обучение да бъде представено като
„обещаващи“,
а
не
като
„най-добри
практики“,
тъй
като
експерименталните обучения все още не отговарят на изискването за
доказала се „добра практика“, а именно практиката да се е доказала във
времето.
Безспорно експерименталните обучения в проекта
с тяхната
иновативност бяха планирани и изпълнени с високо качество, обратната
връзка от участниците доказа тяхната висока степен на задоволство, а
практическото приложение от мулти-пликаторите в организирани и
провеждани от тях обучения показа и добрите резултати от обученията.
Експерименталните обучения напълно заслужават представяне и
споделяне в международната общност на професионалистите, работещи
в областта на отговора на насилието над жени. Въпросът тук е правилно
ли е без наличието на данни от изпробване на тези експериментални
обучения, проведени в една страна в друг контекст и без потвърждаване
след преноса им на техните резултати, тези обучения да бъдат обявявани
при първото им разпространение за „добри практики“.
Урокът тук е, че в подобен случай е редно това да се дискутира в
партньорството и начинът на представянето им да бъде резултат от
колективно решение.
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Късното представяне на родукта, едва 10 дена преди края на проекта при
положение, че Колекцията на най-добри обучителни пътеки трябваше и
да се преведе през тези останали 10 дена на всички партньорски езици,
явно не предостави възможност за такава дискусия, но това не отменя
разглеждането на този въпрос.
Въпрос.
Поне такава препоръка давам аз от лично мое име в качеството си на
експерт по идентифициране и документиране на научени уроци.

VIVIEN - Project n. 810444 Bulgarian coordinator email: alya.veder@abv.bg
The content of this agenda represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may made of the information it contains .

This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

РП3
Научени уроци в областта на експерименталното
обучение

Урок 12: Да се поставя акцент повече на качеството на обученията,
отколкото на количеството им.
В проект ВИВИЕН бяха заложени голям брой различни обучения,
повечето от които с 2-3 дневна продължителност, което постави голям
товар върху изпълняващите партньори. Главното затруднение идваше от
продължителността на обученията, участниците в които бяха работещи
професионалисти, участието на които и то нееднократно в работно време
не беше договорено с заплащащите работното им време институции,
почти всички от които имат свои обучаващи институции с планирани
квалифициращи обучения в работно време на професионалистите.
Желанието за участие в обученията на самите професионалисти за
съжаление се разминаваше с възможноста им за участие.
Практиката показа, че професионалистите намират възможност да се
включват в еднодневни обучения, но се затрудняват или им е невъзможно
да участват в по-дълги обучения освен ако е издадена заповед за
зачитане на участието им в обученията за работно време, което някога е
трудно за уреждане с техните институции.
Проект ВИВИЕН постигна забележителен резултат с проведени общо 47
обучения с 994 участника, 40 семинара с 827 участника, 4 национални
обучения със 101 участника, 1 международно обучение с 25 участника от
12 страни и 1 Закриваща конференция с 82 участника, 32 говорители и 10
модератори от 15 страни от 3 континента и поредица от диссеминационни
събития с около 1,600 участника.
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Но този количествен резултат от една страна изтощи изпълнителите и от
друга страна ограничи възможността им да отделят повече време за
отделните обучения с оглед на възможност за обогатяване и
осъвременяване на съдържанието въз основа на обратната връзка от
вече проведени обучения.
Поради това е добре да се обмисля броя на планираните обучения, да се
оставя възможност за съобразяване с обратната връзка и наблюденията
на обучителите относно преминаването на обученията и така да се
постига непрекъснато повишаване на качеството на обученията.
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Урок 13: Да се планира кетъринг и включени кафе паузи и обяд за
всички дни на пълнодневни обучения.
Липсата на бюджет за осигуряване на ежедневен кетъринг по време на
обученията предизвика всеобщо недоволство сред участниците,
подозрение за зпоупотреба или „спестяване“ на средства и демотивация
за участие поради чувство за подценяване на участието ими човешките
им нужди. Както един от участниците в обучение го формулира: „Говорим
за човешки права, но мислите ли и за човешките нужди?“ В България
персоналът на проекта реагира негативно на планираното кетъринг за
единствените 2 часа 3 срещи, проведени в другите партньорски страни с
директори/шефове/мениджъри и липсата на планиран кетъринг за супервизионните срещи с мултипликатори, очакващо се да продължат 3-4 часа
- това се прие за дискриминация въз основа на професионалната позиция.
Времето за кафе паузи и особено по-дългото време за общ обяд е и време
за много ценно общуване между участниците и за изграждане на
професионални връзки, което не трябва да се пренебрегва. И ако се
замислим за отношението цена-въздействие планирането на пълен
кетъринг за времето на обучение заслужава бюджетния разход.
Ограничеността на финансовите ресурси често поставя разработващите
проекти пред дилемата какви разходи да намалят, за да се осигури
финансиране за всички важни проектни дейности и бюджетът на проекта
да бъде оценен като ефективен. Но в случая спестяването на средства от
намален кетъринг води до негативен резултат, което не оправдва
спестената сума.
Препоръката, базирана на този научен урок е, че винаги трябва да се
обмисля добре въздействието на намаляването на бюджета в някоя
дейност.
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Урок 14: Обменът на обучителния материали между партньори с
различен обучителен опит в областта на специфичното обучение
може да спести усилия и да обогати обученията.
В проект ВИВИЕН националните партньори имаха различен обучителен
подход и заложиха различен обучителен материал в експерименталните
си обучения, което само по себе си беше добро за експериментално
обучения, но и затрудни партньорите с по-малък опит в областта на
отговора на насилието над жени.
Времето е ценен ресурс, както и работното усилие за идентифициране и
събиране на обучителни практики в нова област. При различно
експериментално обучение в различните страни да се споделят от
началото на обученията планираните обучителни методи и обучителни
материали, особено ако има партньор, за който обучителната област е
новост, би допринесло за спестяване на време и усилия.
Българските партньори имаха най-голям опит в работата с жени с
увреждания, който вероятно би могъл да даде ценен принос и за
обученията на другите партньори в това отношение, но бяха с най-малък
опит в обученията за противопоставяне на насилието над жени. Едно
начално договаряне за обмен на материали и консултиране на
обученията между партньорите, неосъществено до голяма степен и
поради голямото натоварване с многобройни обучения, вероятно би
спестило усилия за проучване на онлайн източници в областта на послаба експертиза и би направило обученията по-съпоставими с оглед на
обратна връзка на професионалистите от различни страни относно
еднаквата поднесена им информация в дадена област.
При бъдещи проекти с партньори с различна специфична експертиза,
необходима за обученията на всички партньори може да се помисли за
организиране на обмен на материали и консултиране между партньорите
на информация в определени области на обучителното съдържание.
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Урок 15: Новообучените мултипликатори имат нужда от поредица
индивидуални консултации, обсъждане на разработките им и съвети
при организиране на първите си собствени обучения.
Подкрепата на мултипликаторите за провеждане на първите им обучения
беше организирана с проект ВИВИЕН със създаване на Екип за
супервизия с планирани периодични групови сесии за разглеждане и
анализиране на случаи на насилие, с които са се сблъскали в
професионалната си практика и бързо консултиране при поискване за
тези, които искат да проведат обучение на колегите си в собствените си
институции или са идентифицирали трудни случаи на насилие.
Теоретичното обучение на професионалистите в проекта е подпомогнато
от практическото допълнително обучение, което те получават в съвместно
проведени обучения с обучителите в проекта. Но практиката показа, че
обучителите се сблъскват с много предизвикателства при организирането
на първите си напълно самостоятелни обучения и имат много въпроси,
свързани с логистиката на обученията, с планирането на дневния ред на
обучението – на коя тема колко време да се отдели, за какво да
разработят допълнителни материали за раздаване, в какъв точно вид и в
какъв размер да са тези материали за раздаване, къде да заложат и какви
е най-подходящо да бъдат упражненията в обучението, какви отпускащи
игри да подберат, как да стимулират активност на обучаемите и да успеят
да предотвратят няколко по-активни участници да завземат аудиторията
и да доминират в обсъжданията, подтискайки по-срамежливите
участници.
Груповите сесии дават възможност за проиграване на обучения и влизане
на всеки участник за кратко в ролята на обучител, но колективното
упражнение не дава възможност за индивидуално обсъждане на
индивидуалните рудности с които всеки начинаещ обучител се сблъска, а
и не всеки желае да покаже пред колеги собствените си съмнения и
незнание в някоя област.
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Поискването на индивидуална консултация безспорно залага възможност
за индивидуална консултация, но пак затруднява по-срамежливите, които
не са наясно до каква степен могат да ангажират обучителите в проекта
със своите въпроси и понякога предпочитат да действат по принципа
опит-грешка-поправяне, което все пак крие риска да се обезсърчат в
обучителната си дейност.
Предложеното от някои мултипликатори планиране на определено време
и брой на индивидуални консултации на мултипликатор (без това да
изключва възможност за уговаряне на допълнителни консултации)
заслужава да бъде обмислено като предложение, дошло „отдолу“ от
преките потребители на проекта. Такова залагане на брой индивидуални
консултации при подготвяне на обучители за самостоятелна обучителна
дейност заслужава да се обмисли при планиране на бъдещи проекти.
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Урок 16: Преносът на нови обучителни методи като използването на
ролеви игри, Форум театър, методът Somebody in Violence Work,
фокусиране повече върху изграждането на умения вместо върху
предоставяне на информация прави обученията по-интересни и
различими сред другите.
Още в самото начало на обученията, когато обучителите се опитваха да
идентифицират очакванията на участниците, се прояви интереса им към
обявените нови обучителни методи, особено към използването на Форум
театъра като обучителен инструмент и към базирания на опит
финландски метод, свързващ взаимодействие/интерактивност и
докосване. Хърватският обучителен метод, обединяващ теоретични
знания с изследване на случаи и упражнения за активно слушане също
беше интересен за обучаващоте се. Интерактивното обучение винаги
активира участниците с потенциала на ученето чрез правене и участието
в задачи, които ангажират всеки от участниците.
В случая на преноса на чужди практики обучителите също бяха
емоционално ангажирани с преподаване чрез наскоро наученото и
изграждане и на собствени умения за използване на новите за тях
обучителни подходи.
Обратната
връзка
от
обучаемите
потвърди
важността
на
„различаемостта“ на обучението сред мнозинството непрекъснато
предлагани различни обучения в професионалните общности. Някои от
обучаемите пряко заявиха, че ще препоръчат на колегите си нашите
обучения като не само полезни, но и интересни.
Препоръката, която може да се направи на базата на практиката, е че
подобна „различимост“ трябва да се търси и в бъдещи организирани
обучения.

VIVIEN - Project n. 810444 Bulgarian coordinator email: alya.veder@abv.bg
The content of this agenda represents the views of the authors only and is their sole responsibility. The European Commission does
not accept any responsibility for use that may made of the information it contains .

This project is funded by the European Union’s
Rights, Equality and Citizenship
Programme (2014-2020)

VIVIEN - VIctim VIolence Educational Network
An educational project to improve the ability to assist women victims of violence

Урок 17: Предварително официално договаряне за участие на
професионалисти в проектни обучения е добре да се постигне с
институциите им още по време на разработване на проекта, защото
само така може да се гарантира по-масовото им участие.
Опасно за изпълнението на проект е да се планира провеждането на
вътрешноведомствени обучения без да е налице предварително
споразумение за това с институциите. Една от най-големите трудности
при организирането на обученията беше в осигуряването на включване в
обученията на професоналисти от всички 5 главни сектора на целевите
групи на проекта – полиция, социални, здравни и правни
професионалисти и учители. Разбира се, трудно е центално да се
договори участие на лекари, медицински сестри и юристи на на свободна
практика, но в тези случаи би могло да потърси договаряне с
професионалните им организации, които и да не могат да гарантират,
могат да промотират и стимулират членовете си за участие в проектни
обучения. Безспорно постигането на такова договаряне е трудно
постижимо в ситуация на негарантирано финансиране и все още неясно
време на обученията, но гаранцията за участие на професионалистите
заслужава полагането на усилия да се постигне.
Опитът във всички страни доказа, че без осигурена подкрепа от
институциите на обучаемите трудно може да се осигурят достатъчен брой
участници от всички целеви групи. И че започването на търсене на такава
подкрепа често се сблъсква с вътрешно ведомствени планирани обучения
и опасност от надхвърляне на допустимите дни за отсъствие от работа
поради обучения, особено когато те не са официално одобрени за
квалифициращи.
Така че препоръката на база на научения урок е да се пристъпва към
търсене на одобрение от институциите на планираните обучения с
включване на техен персонал още преди одобрението на проекта. Дори
да не се получи такова предварително одобрение, най-малкото
институциите ще бъдат известени за вероятността да им се предложи
такова обучение и може да се предполага, че ще бъдат по-готови да го
подкрепят.
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Урок 18: Забавянето на продукти от партньор, които са свързани с
обученията на други партньори може своевременно да се
компенсира с мобилизиране на вътрешните ресурси и експертиза на
партньорите.
Започнахме със закъснение в организацията и изпълнението на
обучението поради забавянето на научните изследвания, тъй като
обучението трябваше да се основава на резултатите от изследването. В
италия въз основа на някаква обща хипотеза за нуждите на участниците,
която имаме на неформални срещи и от предишни знания на много от тях.
Положението изискваше поради различните обучителни методи на
партньорите всеки да вземе свое решение за компенсиране на липсата
на резултатите от изследването. В Италия намереното решение беше
обучението да започне на основата на обща хипотеза за обучителните
нужди на участниците , която беше изградена в предходни неформални
срещи и от предварително познаване на обучителните нужди на много от
тях. Спецификите на финландския метод като разработван в
университета специфичен обучителен метод и на хърватското обучение
предполагаха възможност чрез онлайн проучване на наличната
информация. В България беше избрана възможността за провеждане на
онлайн проучване с практическа насоченост и изготвяне на помощен
продукт за мултипликаторите – Практическия наръчник, базиран на
световни добри обучителни практики за професионалисти в областта на
справяне с насилието над жени.
Неяснотата с колко ще се забави изготвянето и предоставянето на
партньорите на продукта за добрите практики предотврати възможното
обединяване на усилията на партньорите, но и ни научи на урока, че
трябва да се поставя времева граница на допустимо забавяне, след което
да се предприемат общи мерки за преодоляване на последствията на
забавата, която причини започване на проектните обучения без
картографиране на добрите практики в Европа (планирано за 4-тия месец
от започването на изпълнението на проекта) и без доклад за обучителните
изследвания (планиран за 6-тия месец от изпълнението).
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РП4
Научени уроци в областта на разпространението на
информация и използване на резултатите
Европейската стойност на постигнатите резултати на проекта пряко
зависи от успешното и широко разпространение на резултатите и
продуктите на проекта и това поставя акцент на научените уроци в тази
област.

Урок 19: Творческото използване на социалните медии придобива
все по-важно значение за разпространяването на проектни
резултати.
Планираното в проект ВИВИЕН използване на социалните медии беше
ттрадиционното им използване като форум за информиране и
представяне на новини от напредъка на изпълнението на проекта и
постиганите резултати, както и обявяване на престоящи дейности и
събития, което в момента на изготвяне на проекта изглеждаше разумно и
достатъчно.
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С настъпването на пандемията на COVID-19 огромен обем дейности и
информация се преместиха онлайн и социалните медии станаха
повишено състезателна среда за привличане на вниманието на
професионалистите и общата публика. Явно трябваше да се търсят
начини за утвърждаване на публикуваната от проекта информация като
полезна ин интересна.
Водещият партньор Джиоли реагира бързо на това изменение в средата
и организира Скайп среща като мозъчна атака за намиране на нови
подходи към целевата ни публика. Одобрените два подхода бяха
излъчване „на живо“ във Фейсбук, така наречените „Понеделници на
ВИВИЕН“ и използване на кодовата дума COVID за привличане на повече
интерес към уеб страницата на проекта с отваряне на нов форум „COVID“.
Практиката доказа, че новият ни подход за използване на социалните
медии е сполучлив и повишава интереса към проектните ни послания.
Препоръката въз основа на опита ни от този научен урок е да се използват
творчески социалните медии и да се реагира при всяка значима промяна
на интереса, като се търси как проектът може да бъде съответен на
повишения обществен интерес

Урок 20: Стойността на проектната уеб страница се повишава с
наличието на полезни материали за сваляне, които обикновено се
появяват в края на проекта и това изисква както осигуряване на
такива материали възможно най-рано, така и допълнителното й
промотиране и след края на проекта.
Известно е, че повторно или периодично посещение на уеб страница се
осъществява, когато посетителят още при първото си посещение намери
нешо интересно и полезно за себе си, както и прочете обещание, че и за
в бъдеще на тази страница ще намери нови интересни и полезни
материали.
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За съжаление закъснението и то голямо, в изготвянето на продуктите на
Университета на Парма, към заявяването на появата на които се прояви
силен начален интерес, оказаха негативно влияние върху посещаемостта
на страницата. Професионалистите бяха заинтересувани да прочетат
доклада за картирането на най-добрите практики в Европа (планиран за
4-тия месец от изпълнението на проека, но изготвен едва прес 13-тия),
картирането, доклада за обучителните изследвания (планиран за 6-тия,
но появил се едва в предпоследния ден на 26-тия месец) и Колекцията на
най-добрите обучителни пътеки (планирана за 20-тия месец и изготвена
едва 10 дни преди края на проекта през 27-мия месец). Непоявяването на
тези обявени и предизвикали интерес към проекта ни продукти силно
намалиха интереса към уеб страницата ни.
Явно бяха необходими корективни действия, за да се привлече нов
интерес. И след анализ на ситуацията и междувременно разразяващата
се пандемия от COVID-19, привличаща интереса на всички, решението
беше намерено, базирано и на факта на доказаната в цял свят повишена
уязвимост към насилие на хората с увреждания и силно повишения брой
на случаи на упражнено насилие над жени с увреждания в ситуацията на
засилена социална изолация и намален брой на оказване на подкрепа
извън дома. Решението беше откриването на нов форумна страницата,
посветен на COVID-19. И все пак една част от възможната периодична
публика беше изгубена.
За щастие в края на проекта всички планирани и допълнителни
непланирани продукти бяха изготвени и качени на уеб страницата с
възможност за сваляне и с допълнителна промоция на наличието им се
създаде възможност за съживяване на интереса към проекта.
Препоръката, базирана на негативния опит от закъснението в обновяване
на уеб страницата с нови интересни и полезни материали е да се търси
възможност за обновяване при закъснение, дори с превод на чужди,
позволени за разпространение полезни материали и партньорите да
приемат задължение за промоция на уеб страницата и след края на
проекта.
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Урок 21: Международните събития имат огромен потенциал за
разширяване на интереса към проекта и намиране на нови
съмишленици и партньори за бъдещи проекти и инициативи.
Едно от най-големите предизвикателства в пълното изпълнение на проект
ВИВИЕН беше провеждането на двете международни диссеминационни
събития в края на проекта с постигане на планирания им брой участници,
привлечени от страни извън страните, изпълнители на ВИВИЕН. Голямото
предизвикателство беше това да се постигне при провеждане онлайн и
при голяма продължителност на събитията като дни и подневна
продължителност.
Поради ред причини изпълнението на тези дейност беше прехвърлено
вътрешно в партньорството от първоначално планирания изпълнител
фондация „Очи на четири лапи“, избрана като организация на хора с
увреждания и поради това с известни липси на технически капацитет за
организиране и провеждане на големи онлайн събития, на Водещата
организация Джиоли, която разполагаше и с много ценната подкрепа на
регионалните власти в Емилия Романа.
Джиоли извърши огромна работа с организиране на целия капацитет на
партньорите в идентифициране и поканване за участие на техни
контактни организации и лица от целия ЕС и извън него, както и със
структуриране на много интересни програми на Международното
обучение и на Заключителната конференция с тематика, за която често
липсваше достатъчна информация онлайн.
В резултат на големите логистични усилия и двете събития постигнаха
планираните показатели и доведоха до постигане на очакваните
резултати. Закриващата конференция с 2 пълни дни на чуастие се
проведе с 82 участника (над планирания брой) от 12 страни, а
Международното обучение от 4 дни се проведес планирания брой 25
участника от 15 страни.
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Още по време на събитията във времето на виртуалните кафе паузи и
след тях много от участниците потърсиха връзка с организаторите и
изявиха желанието си за бъдещо сътрудничество. И в това отношение
международните събития постигнаха търсения си резултат.
Наученото от този голям успех на проекта е, че международните събития
безспорно трябва да се организират и провеждат с активен принос от
всички партньори, а не само от официално натоварените с дейността.

Урок 22: Разпространението на информация за резултатите на
проекта заедно с полезен за заинтересованите страни материал
стимулира запознаването и с другите продукти на проекта.
Всеки проект разпространява информация за постиженията и резултатите
си и практиката показва, че много организации и иституции, които не са
участвали пряко в проекта и нямат специфичен интерес към тематиката
му и постиженията му не обръщат голямо, ако въобще обръщат внимание
на подаваната към тях информация. Затова и такива диссеминационни
материали като флашки със записани на тях проектни материали
привличат повече интерес поради полезността им за получателя и
постигат преглеждане на диссеминационните материали.
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От тук стигаме до главното – до задължителната полезност на
диссеминационния материал за получателя му, без което вероятността да
бъде пренебрегнат е много голяма. Да, ние вършим разпространие освен
когато е насочено към общата публика предимно към т.нар.
„заинтересовани страни“, идентифицирани от нас. И все пак и тези
заинтересовани страни имат своите приоритетни области на интерес и
ако напитя материали не попадат в тях, пак има опасност информацията
ни да бъде пренебрегната.
Една от целите на проекта е проектното обучение да се пренесе от
мултипликаторите в техните организации и със създаването на вътрешен
капацитет на обучен за обучител персонал да стане вътрешноведомствено обучение, повишаващо качеството на професионалния
отговор на насилието над жени със специален фокус върху насилието над
жени с увреждания, област в която проектното изследване доказа обща
за европейските страни липса на подходящи обучения, планирани по
професии и роля в подкрепата на жените, претърпяли насилие. На тази
база в България, където Истанбулската конвенция все още не е
ратифицирана,
се
планира
разпространието
на
специален
диссеминационен материал – Практически наръчник Training Paths for
professionals working for preventing and combating violence and abuse
against disabled women and girls. Безспорната полезност на този материал,
който същевременно представяше и проекта, повиши интереса към
диссеминацията и допринесе към интереса на институциите към
сътрудничство с организации на хора с увреждания и използване на
експерти с увреждания като обучители, което беше и едно от ползланията
на проекта.
Препоръката, която може да се направи от този научен урок е при всяка
възможност разпространението на информация за самия проект и
прогреса в изпълнението му да се свързва с разпространението на нова
конкретно полезна за заинтересованите страни информация.
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Урок 23. При планирането на информационни и разпространителски
дейности да се взема предвид спецификата на конкретните
партньорски страни.
“Кажи на хората какво да правят, а не как да го правят“ е известен цитат
на Джорд Патън. Определи всички цели, но остави на другите достатъчно
свобода да вършат работата си по начина, който намират за най-добър.
При пристъпването към изпълнение на планираното в проекта
разпространение със записване на DVD на информация за
раззпространение на проекта финландският партньор университет САМК
възрази, че не желае да произвежда материали, които ше отидат в
кошчето за боклук. Казано ни беше, че във Финландия отдавна почти не
ползват DVD-та, на новите компютри няма устройство за разчитането им
и повече се ползват аудио файлове.
Разбира се, на финландския партньор беше разрешено да изготви
материали, които биха се ползвали в страната и биха довели до реалното
разпространение на информация за проекта и постигнатите му резултати,
както и да пренесат продукти на проекта. Но този случай ни научи на нов
полезен урок.
Препоръката на проекта е да се съобразяваме със специфичния контекст
на отделните страни в изпълнителното партньорство при разработването
на проектното предложение, за да не планираме дейности, които или са
неизпълними или не могат да доведат до желания резултат в определена
страна.
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РП
В областта на оценката на качеството на
изпълнението
Урок 24: Да отговаряш за други хора означава да отговаряш за техните
грешки.
Вътрешната оценка на степента на изпълнение и постигане на очакваните
резултати и самооценката на качеството на изпълнението често разкричат
евентуални, макар и малки грешки в изпълнението на проектни дейности.
Затова е важно координаторът да прави мониторинга на проекта, а не тази
дейност да е възложена на друг член на екипа, както може да е оценката
на качеството на изпълнението, която се извършва по зададени критерии
и я представя в подробен доклад за съответствие.
Да отговаряш за други хора означава да отговаряш за техните грешки. А
грешки могат да се допуснат във всички дейности – поради
неддоценяване на променили се обстоятелства, поради независещи от
нас обстоятелства и пр. И ако продължим изпълнението следвайки
планираното, без да преценим променилия се контекст, това да бъде вече
грешно. Затова очакваме от координаторите – от главния, отговарящ за
целия проект и от парньорските координатори, отговарящи за
партньорските дейности, да идентифицират допуснати грешки и да
предприемат своевременно действия за коригирането им.
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Това е научен урок от доказала се добра практика, потвърдена от
своевременното коригиране в различни моменти, когато анализът е
показал, че буквалното следване на разписаното в проекта няма да
доведе до очаквания резултат или, най-малкото няма да доведе до найдобрия възможен резултат.
Препоръката е и в проекти с член на персонала специално нает с цел
извършване на мониторинг координаторите на парньорите да
продължават да вършат совя мониторинг като част от координаторската
си задача, а не да разчитат само на редовни мониторски доклади.

Урок 25: Реалистична преценка на възможностите за организиране на
външно групово оценяване и на продуктите и събитията, които се
планират за оценяване
Външното групово оценяване на изпълнението на проекта и качеството на
произведените материали е много добър инструмент за независима и
непредубедена оценка на постигнатото от проекта.
Но струпването на важни дейности и предаването на важен продукт в
последните дни на проекта направи трудно подготвянето за оценка на
някои от обектите на оценяване и невъзможно оценяването на последния
продукт, тази брошура, която очакваше евентуално идентифициране на
последни научени уроци от последните проекти дейноста за
завършването й.
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Създаде се известно затруднение в изпълнението на планираната
групова външна оценка. Поради липсата на време да се преведе
продуктът „Колекция на най-добри обучителни пътеки“ от английски език
на езиците на партньорите, това предопредели за участници във
външното оценяване само експерти със свободно владеене на английски
език. Същевременно не можеше да се оцени в крайния й вариант и
брошурата „Научени уроци от ВИВИЕН“, довършвана и превеждана по
време на насрочената среща за външна оценка. А това създаде и
известна неяснота дали срещата следва да се отчете като напълно
съответстваща на планираното?
Самият много кратък възможен период за осъществяване на външната
оценка – само няколко дни преди края на проекта – също създаде
напрежение в организирането й. Особено в България, където външните
оценители не успяха да се разберат за удобно на всички време за онлайн
среща и поискаха да дават оценката си индивидуално въз основа на
изпратени им продукти за оценяване и количествена и качествена
информация за проведените събития.
Въпреки затрудненията, във всички партнорски страни се проведоха
успешно срещите за външна групова оценка. Но организацията и
провеждането им създадоха натоварване и напрежение на партньорите.
Препоръката за такива срещи е те да се планират за провеждане по-рано
в проектното изпълнение, дори ако някоя от проктните дейности още не е
изпълнена и да се търси допълнителна, макар и индивидуална оценка на
изпълненото след срещата събитие или на предадения сред срещата
проектен продукт.
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Урок 26: Трудът по анализиране на оценката от обратната връзка да
бъде заложен като работно усилие при голям брой обучения и
събития.
Обратната връзка безспорно е една от най-обективните оценко до каква
степен проектните обучения и събития постигат планираните си
резултати. Съответно на добрата практика в края на всяко обучение,
семинари и други събития участниците получават оценителни формуляри
и биват поканени да ги попълнят със своята оценка за проведената
дейност. А след това на база на върнатите попълнени въпросници
обучителите изготвят своя анализ за степента на задоволство на
участниците. Това е естествена част от работното усилие на обучителите,
но при многобройни обучения и семинари това е и значително по обем
работно време.
В проекта ВИВИЕН във всяка страна се проведоха средно по 11 обучения
и 14-15 семинара и обучителите трябваше да изготвят средно по 25
анализа на обратната връзка. Анализите бяха особено важни там, където
се провеждаха по няколко обучения от един вид,тъй като обратната
връзка даваше ценна индикация къде би могло евентуално да се потърси
подобрение за следващото обучение при по-ниска оценка на някой
елемент. Анализите на обучителите бяха вътрешни документи, но това не
намаляваше времето, изисквано за изготвянето им.
Наученият урок тук е, че при планиране на времето, необходимо за
обученията, към времето за подготовка и провеждане трябва да се
планира времето за оценка на обратната връзка, тоест едно обучение от
2 дена не е работно усилие от 2 дена, а повече. А когато е предвидено
обученията да се провеждат в три географски региона, трябва да се
планира и времето за пътуване и така три обучения в една страна без
пътуване и в страна с 2 пътувания, изискват различно необходимо време.
Препоръката от този научен урок е, че всички елементи на изпълнение на
една дейност трябва да се оценяват като се планира работното
натоварване. И докато подготовката и времето за пътувания е по-лесно
да не се забрави при изчислението, трябва да се помни, че трябва да се
планира и времето за оценка на обратната връзка.
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Урок 27: Оценката на качеството е важна дейност в един проект,
понеже действа като непрекъснат коректив при изпълнението на
проекта.
С осъзнаване на важността на качеството на изпълнението в проект
ВИВИЕН беше планирана текуща оценка на качеството, за което беше
изготвен План за оценка на качеството, План за управление на
качеството, създаден международен екип, отговарящ за самооценката на
качеството в партньорските организации и беше проведено обучение как
да се изготвят периодичните доклади с използване на изготвената отчетна
форма за оценка на качеството по работни пакети и дейности.
Фондация „Очи на четири лапи“ като водеща организация на този работен
пакет събираше, анализираше и обобщаваше самооценките на
партньорите. Наученият урок тук беше от отношението на отделните
партньори към тази дейност. Докато някои партньори като Джиоли, САМК
и Б.а.Бе. представяха навреме детайлни доклади за качеството на
изпълнението си, както и българските партньори, двамата други
италиански партньори забавяха докладите си, а закъснелият в
изпълнението на основните си задачи екип на Университета на Парма
явно подценяваше тази дейност, като изпращаше с редовно закъснение и
в няколко случая почти символични доклади за дейността си.
Интересното в случая е, че отношението им към самооценката на
качеството на изпълнението им доста точно съответстваше на реалното
качество на изпълнението им или на включването им в изпълнението.
Това оше веднъж потвърди важността на тази дейност като проследяваща
индикация как се изпълнява проекта. Наученият урок тук е по-скоро от
пропуските в изпълнението, макар и като цяло дейността да беше
изпълнена добре и да постигна очакваните си резултати. Трудностите в
изпълнението й показаха, че в някои организации тази дейност се
подценява.
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Препоръката, формулирана от опита от изпълнението на проекта, е че и
в бъдещи проекти трябва да се планира тази дейност и чрез това да се
изгражда в партньорите организационна култура на управление на
качеството.

Важността на правилното документиране
на научените уроци
Все повече и повече се разбира изключителната важност на
идентифицирането, документирането и последващото използване на
научените уроци за развиването на организациите и институциите с поефективни и ефикасни дейности. Общоприета истина е, че когато
организациите не обръщат внимание на или пренебрегват да научат
уроци, те се провалят. Прилагането на научените уроци към процесите на
организацията гарантира успехи и избягване на неуспехи, тъй като можем
да идентифицираме полезни уроци, не само за настоящето си, но и за
бъдещето си.
Изследванията в областа се увеличават и все повече се акцентира върху
важността на правилното документиране на научените уроци, за да се
гарантира тяхната достоверност за да може препоръките им да са
валидни за бъдещи действия.
За какво да внимаваме, за да предотвратим грешки в
документирането на научените уроци
Методологията за изследване на случаи на научени уроци страда от
недостатъци, характерни за социалните науки и историческите
дисциплини. Има две категории, които са от особено значение и правят
методологията най-уязвима. Едната е свързана с грешки в данните, които
възникват по време на събирането на данни, а другата е свързана с
когнитивните грешки, които възникват по време на анализа.
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Грешките в данните могат да възникнат от два източника - или от
недостатъци в данните, или от предположенията, които изследователят
прави, докато събира данните.
Когнитивните грешки са резултат от изкривявания и пристрастия в
нашето мислене, докато търсим отговори, за да разберем нашата среда.
Тези грешки са трудни за предпазване. Когнитивните грешки се
причиняват от неправилно мислене, повлияно от различни фактори. Тези
фактори могат да включват вътрешни мисли или чувства, които
анализаторите обикновено не разпознават като засягащи тяхното
мислене. Възможно е да има негативни чувства относно изследвания
проблем или хората, участващи в проблема. Може да има очарование от
някаква част от проблема, която отклонява вниманието на анализатора.
В средата може да има събития и неща, които насочват мисленето в
определена посока.
Категорично пристрастно мислене. Пристрастността на категоричното мислене е случаят, когато анализаторът изкривява способността
си да вижда разликите и приликите между фактите в резултат на
поставянето на фактите в категории и обръщането на твърде много
внимание на категориалните граници.
Грешка в предположението за рационалност. Грешка в предположението за рационалност възниква, когато анализаторът приема пообоснован процес, отколкото може да бъде оправдан от данните. За да се
избегне тази грешка, анализаторът трябва да се обърне за помощ към
системния модел при идентифициране обхвата на многомерни фактори,
които могат да повлияят на процеса (George & Bennett, 2005, стр. 98).
Пристрастност на племенно-нравствената общност. Пристрастността на племенно-моралната общност е стесняване на фокуса на
изследванията, което се дължи на това, че е част от онова, което Хайд
(2011) нарича „племенно-морална общност, обединена от] свещени
ценности“.
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Всяка професия (например военна, разузнавателна, инженерна,
юридическа, социална наука и история) с течение на времето може да
приеме определени ценности, които имат морална основа. Тогава
членовете могат да дойдат да припишат на това, което се е превърнало в
морална ценност на тази професионална „общност“. Анализаторът,
научен от уроците, често е член на различни общности и е обект на
пристрастия на някоя или повече от тези множество общности. Ако
изследователят „кръжи около свещените ценности“ на определена
общност, изследователят може да обхване конкретно изследване, когато
подкрепя ценностите на „моралната общност“, но да го игнорира, когато
застрашава тези свещени ценности.
За да смекчи тази пристрастност, изследователят трябва да оцени
перспективата на собствените си морални общности, да направи тези
често неизвестни „свещени ценности“ ясни и да се опита да проведе
изследване, независимо от тези ценности - трудна задача (Haidt, 2011).
Пристрастие поради когнитивния дисонанс. Това е пристрастие, при
което анализаторът по-лесно приема нова информация, която е в
съответствие със съществуващия му начин на мислене и отхвърля данни,
които са несъвместими със съществуващия му начин на мислене. За да
смекчи това пристрастие, анализаторът, научен от уроците, трябва да
бъде отворен за преразглеждане на първоначалните оценки в лицето на
новите данни, дори за онова, което може да изглежда като окончателно
обяснение (George & Bennett, 2005, стр. 99).
Грешки от „закотвяне“. Грешките от закотвянето са съвкупност от
подобни грешки, при които анализаторът се фиксира върху една
единствена възможност и не разглежда обхвата на възможностите - т.е.
„хвърля котва“, където анализаторът смята, че трябва да бъде.
Грешка в удовлетворението от търсенето. Тази грешка е мястото,
където анализаторът спира да търси, когато разкрие основна находка,
въпреки че може да има множество причини или паралелни причини.
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За да се идентифицират ефективни научени уроци, трябва да има
управленска подкрепа, да се включат правилните заинтересовани страни
и знанията да се споделят както по кодифициран, така и по
некодифициран начин. Научените уроци са процеси, които включват
формално и неформално обучение. Ефективните научени уроци могат да
бъдат вградени в практиките на компанията, особено чрез неформално
обучение и практики за споделяне, като например чрез общности на
практиката и чрез прилагане на принципи от обучението на работното
място, като теория за ситуираното обучение.
Да не забравяме - задачата за документиране на научените уроци е
трудна, но проста: просто ясно посочете кога нещо не е наред, защо не е
наред и какво трябва да се направи и направете същото, когато нещо носи
много добри резултати.
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Каква е разликата
между Научени уроци и Най-добри практики?
Най-добра практика е нещо, което трябва да направиш.
Наученият урок помага да научим какво да правим и какво да не
правим.
Научените уроци е това, което научавате от методите, които те са
използвали за успеха или неуспеха. Това е, което сте научили от това,
което сте направили по даден проект, и това може да е което сте
направили правилно или това, което сте направили грешно. Така или
иначе, идентифицирането на научените уроци върви заедно с процеса на
вземане на решения, който ви е накарал да направите избора, който сте
направили, тъй като това осигурява контекст за обучението. Научените
уроци трябва да се случват непрекъснато през целия проект. Продължете
да разглеждате научените уроци и да преценявате дали наученото трябва
да се превърне в най-добра практика. Не забравяйте, че най-добрите
практики трябва да бъдат институционализирани в цялата
организация, докато извлечените уроци са от определен проект.
Научените уроци се научават в контекст и е установено, че това, което е
приложимо в подобни ситуации, е това, което се превръща в най-добра
практика. Най-добрите практики са препоръчителен начин за правене на
нещата, набор от насоки, етика или идеи, които представляват найдобрия начин за правене на нещо. Най-добрите практики са най-добрият
начин, известен в момента, той ви помага да постигнете целите на проекта
си навреме, в рамките на бюджета и с високо качество.
Най-добрите практики и научените уроци осигуряват успеха на
проекта.
От публикации в: Change Management, Connecting Dots,
Principle/Practice
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Обобщение
Планирахме книжката “Научени уроци от проект ВИВИЕН“ като стимул за
осмисляне на ползата от извличане на научени уроци от проектно
изпълнение след като в процеса на изготвяне на проектното предложение
стана ясно, че част от партньорите в проекта нямат организационна
култура на официално идентифициране, документиране, архвиране и
последваща съзнателна употреба на уроците, научавани в процеса на
изпълнение на проект. Всеки участник в проект, особено управляващите
го, безспорно винаги научават уроци от изпълнението им. Но ако тези
научени уроци не се систематизират в едно тяло на познание със
създаване на достъпно хранилище, при всяко напускане на проектен
персонал, част от научените уроци ще напускат организацията, ако не са
станали организационно знание. Затова с оглед на повишаване на
организационната култура за научените уроци беше прибавена и кратката
част от теория и практически съвети за събиране на научени уроци.
Проект ВИВИЕН беше според нас един много интересен и доста труден
за изпълнение проект, който ние сме щастливи, че успяхме да изпълним
в условията на пандемията на COVID-19.
Надяваме се, че научените от ВИВИЕН уроци ще бъдат полезни за
бъдещите ни проекти!
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