
 

Ползата от проекта 

YOCAIT 
Целта на двегодишното партньорство 

е обмяна на опит в стартирането и 

управлението на практики, както и на 

творческите методи на работа в 

областта на занаятите и търговията на 

транснационално ниво. 

Проектът съчетава тези два аспекта и 

подпомага предприемачеството на 

жени в неравностойно положение по 

един иновативен начин. 

Целевата група жени ще получат 

нови възможности за самонаемане 

използвайки творческите си умения 

за допълнителни доходи и чрез 

гъвкавото работно време ще 

постигнат един по-добър баланс 

между работа и личен живот. 

За повече информация можете да 

посетите нашият уебсайт 

http://businessthroughcreativityyocait

.weebly.com/ 

Informationstechnologie-
Lösungen 
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Добре дишли на сайта на 

проект а 

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/  

 

Втората среща по проекта 

ще се състои между 9-ти и 

11-ти февруари в  гр. 

Самоков, България 

Нов коледен асортимент в 

електронния магазин  Stoff-

Kreationen. 

 Намерете повече на  

www.stoff-kreationen .de  

 

 

Добре дошли на първия YOCAIT 

бюлетин! 

Европейският проект „Можеш 

да го направиш – да 

мотивираме жените да имат 

собствен бизнес”  (YOCAIT) е 

проект финансиран по 

секторна програма Грюндвиг 

на програмата на 

Европейската Комисия Учене 

през целия живот. Партньори 

по проекта са седем 

европейски организации от 

Германия, Чехия, Турция, 

Унгария, Италия, Литва, 

Франция и България. 
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YOCAIT - бюлетините ще бъдат 

публикувани четирикратно.  

Във всяко издание ще 

представим специфичните за 

всяка страна занаяти и 

традиционни техники на работа. 

Това ще ви даде възможност да 

опознаете страните на 

партньорите от тяхната 

творческа страна и може би да 

получите вдъхновение във 

вашата собствена работа. 

 

Стартова среща в 

Лайпциг  

 

Стартовата среща се 

състоя  между 4-ти и 6-ти 

октомври в гр. Лайпциг, 

Германия 

Тридневният семинар 

включваше освен всичко 

останало и различни 

учебни визити в 

артистични работилници в 

Лайпциг. 

 

***  
 

 Партньорите по 

европейския проект имаха 

възможността да посетят 

Keramikwerstat t  

andrea  dor ia  e .V .  които 

предлагат различни 

керамични уъркшопове за 

деца и възрастни, като 

Работилница-RAKU = 

специална техника на 

горене с произход Япония 

или работилници, 

предоставени на любители 

да експериментират с 

глина и глазури 

URL: http://www.andrea-

doria-ev.de/home.html) 
 

***  
 

Г -жа  S iegr id  Mül ler , 

собственичката на он-лайн 

магазина “Stoffkreationen” 

беше поканена да говори 

за предизвикателствата и 

опита й в създаването на  

нейния малък електронен 

магазин 

URL: http://www.shop-

014.de/shop-landtraum.html 

 

 

Пазар на култури 

Коледна украса от Чехия 

На 5-ти декември 
започва традиционната 
за Чехия коледна 
атмосфера със св. 
Николай, Ангелът и 
Дяволът, които 
посещават децата и 
преценяват дали са се 
държали добре или зле 
през тодината. 
 

На 24-ти декември се 

празнува Коледа. В 

стари времена хората 

постели цял ден с цел 

през нощта да видят 

златно прасе. 

Днес, на коледната 

вечеря се яде шаран с 

картофена салата. 

Под коледната елха 

всички намират 

подаръци от Дядо 

Коледа. 

 

http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стартовата среща 

в Лайпциг  
 

 

Г -н  W ennemar de  

W eldige  от отдела за 

развитие на бизнеса към 

Общината на гр .  

Лайпциг  информира 

участниците в 

страртовата среща за 

изискванията при 

организирането на 

микропредприятия както 

и възможностите за 

финансиране. 

 

 

 

***  
 

Сестра Г удр ун о т  

Naomi  e .V .  посрещна 

партньорите по проекта 

YOCAIT в “Kreativstube” 

(творческата стая). Naomi 

e.V. предлага творчески 

курсове на жени в 

неравностойно 

положение. Целта е да се 

подпомогне тяхната 

социална интеграция в 

обществото, да бъдат 

ангажирани с работа 

творчески и да бъдат 

насърчени да използват 

времето си пълноценно. 

URL: http://www.naomi-

leipzig.de/   

 

 

 

***  
 

W erkstat t  des L ichts  е 

малък магазин, където 

научихме повече как се 

стартира малък бизнес в 

областта на занаятите. Г-

н Волф също така 

ръководи допълнителен 

он-лайн магазин, където 

интересуващите се могат 

да си купят различни 

видове свещи 

URL:http://shop.werkstatt-

des-lichts.de/). 

 

Българските коледни традиции 

Всемира. Предшествениците са вярвали, 

че пепелта от бъдника притежава магична 

сила. Те разпръсквали от нея по житните 

ниви – за изобилна жътва; слагали по 

щипка от нея и в храната на домашните 

животни – за здраве и плодовитост. След 

като бъдникът бъдел запален в огнището, 

най-старият мъж в семейството излизал 

на двора и поканвал Господ да се 

присъедини на трапезата с думите:“ Ела, 

Боже, да вечеряш с нас!” 

 

  

В България навечерието на 

Коледа /24 декември/ се 

нарича Бъдни вечер. По стара 

българска традиция някои от 

по-младите неженени мъже в 

семейството е трябвало да 

отсече голям дънер, да го 

загърне в бяло платно и да го 

донесе в къщи. Този дънер се е 

наричал бъдник. Бъдникът 

символизира Дървото на 

живота – образ-архетип на 

Всемира. Традиционната трапеза за Бъдни 

вечер е богата, но на нея се 

слагат само постни ястия. Броят 

им трябва да бъде нечетен и не 

по-малко от 7 – чушки пълнени с 

боб, зелеви или лозови сърми, 

боб чорба, ошав, мед, орехи. Да 

не забравяме и чесъна! Той гони 

злите сили, които може да решат 

да се присъединят към 

празненството..  

         

 

“Herrnhuter Stern” /моравска звезда/ води 

началото си от Протестантската Моравска 

църква в Горна Лужица /историческа 

област, разположена на днешните 

германски провинции Саксония и 

Брандербург, югозападна Полша и Северна 

Чехия/. Съгласно обичая звездата се 

приготвяла в кръга на семейството и 

приятелите и се закачвала на първата 

неделя от коледните пости. Преди 150 

години един преподавател се заиграл със 

звездата от хартия и картон и я превърнал 

в светеща неотменна част от празника. 

Скоро учениците започнали да си я правят 

сами, което им помогнало да преживеят 

времето в пансиона далече от родителите 

си по време на коледните празници. 

Традиционното германско коледно украшение 
„Herrnhuter Stern“ 

Как да си направим 
Herrnhuter Stern? Посетете 
http://businessthroughcreativityy
ocait.weebly.com/  

http://www.naomi-leipzig.de/
http://www.naomi-leipzig.de/
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MESEV играе активна роля в 

професионалното обучение и 

практика, но също така 

предлагат управленски семи-

нари и консултации за 

възрастни. MESEV участва в 

местни, регионални и между-

народни проекти. За повече 

информация, моля посетете 

www.mesev.org   

 

Лице за контакт: 

Mr. Hasan Er 

Informationstechnologie-
Lösungen 

За повече информация 

относно проектните дейности и 

партньорите, моля посетете 

нашия уебсайт 

http://businessthroughcreativityy

ocait.weebly.com/  

 

 

Ако се интересувате от 

сътрудничество с нас в 

рамките на проект YOCAIT 

моля, свържете се с г-ца 

Irena Ignatova-Koen на и-

мейл  irenakoen@yahoo.com   

 

 

Ние привенстваме Вашият 

творчески принос към 

съдържанието на проекта 

и подкрепяме Европей-

ското сътрудничество в 

областта на креативността 

и занаятите.  

 

 

 

 

 

Европейско партньорство 

wisamar 

Bildungsgesellschaft се 

намира в гр. Лайпциг, 

Германия. Асоциацията из-

вършва консултиране, коор-

диниране на образова-телни 

проекти основно на Евро-

пейско ниво, както и про-

дължаващо обучение. За 

повече информация моля 

посетете www.wisamar.de   

Лице за контакт: 

Ms. Eszter Csepe 

Agentura GAIA е 

гражданска асоциация, която 

търси начини да изгради нови 

нагласи в обществото по 

отношение околна среда, 

равни права и алтернативи на 

консуматорския начин на 

живот. За повече информация 

посетете www.ecn.cz/gaia 

 

Лице за контакт: 

Ms. Marie Haisová 

Мисията на Notars Fundation 

е да засилва и непрестанно 

да развива предприятия на 

жени в сътрудничество с 

неправи-телствени 

организации, фир-ми и 

доброволци със сред-ствата 

на образование, програми, 

партньорства, из-граждане на 

мрежи и т.н. За повече 

информация, моля посетете 

www.notars.hu  

 

Лице за контакт: 

Ms. Ildiko Sarkozy 

Eurogems е 

неправителствена 

организация. Нейните цели са 

организиране на дейности в 

които младите и възрастните 

могат да се срещат, да се 

опознават и социализират за 

овластяване на гражданското 

общество. Асоциацията 

промотира информационните 

и комуникационните тех-

нологии и медиите.За повече 

информация, моля посетете 

www.eurogems.eu  

Лице за контакт: 

Mr. Simone Caramel 

Целта на Дамския клуб от 

Сакай, Литва е да разпешава 

проблемите на женската 

заетост, квалификация  и 

социална интеграция, да 

развива женското себе-

изявяване, да насърчава 

самостоятелността и креатив-

ността. Клубът организира 

курсове, културни събития и 

изложби.  

Дейнността на 

Villanelle Reunion е насочена 

къмстартирането и развитието на 

образователни програми в 

партньорство с други местни 

институции. Асоциацията играе 

активна роля в обогатяването на 

социалния и културния животв 

услуга на местното население. За 

повече информация моля посетете 

www.villanelle-reunion.fr   

Лице за контакт: 

Mr. Harry Malet 

 

Членовете на Сдружение 

„Правна защита” са 

професионалисти със знания 

и опит в областта на  

мениджмънта, икономиката 

и правото, решени да под-

помагат устойчивото социал-

но, култтурно и 

икономическо развитие на 

обществото. 

 

Лице за контакт: 

Ms. Irena Ignatova-Koen 

 

Mittetulundusühing Euro 

Kalliskivid развива своята 

дейност в селски район с 

неблагоприятно социално и 

географско положение. Орга-

низацията подкрепя образо-

вателни дейности и профе-

сионално обучение, включ-

вайки местното общество. 

Участва в европейски про-

екти.  
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