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Фирма “АСО 90” ООД е основана през 1999 г. в град Бургас. 

Мисия: 

 Нашите усилия са насочени към подобряване и развиване на личностните умения за постигане на 
резултатите, които клиентите желаят – повишаване на производителността и намаляване на разходите – 
както финансово така и на човешките ресурси. 

 Работата ни е насочена към клиента. Той определя темпото, насоката и дълбочината на промените, като 
вярваме че нашият продукт е промяната в хората с които работим – те разбират ситуацията по ясно, и са 
подобрили уменията си за справяне с проблемите, с които се срещат. 

Дейности: 

“АСО 90” ООД извършва изследавателска и консултантска дейност в следните области: 

 Развитие на човешките ресурси; 

 Възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност: 

 Training in renewable energy technologies – www.tret.net;  

 Training in energy efficiency in buildings - http://www.energytraining4europe.org/;  

 Design of Zero emission house. 
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 Опазване на околната среда - връзката на ВЕИ, ЕЕ и околната среда допринесоха до участието ни в 
консорциум с Немски обучителен център при създаването на Методология за Екологично Обучение за 
НПО и частни фирми; 

 Корпоративна социална отговорност - http://www.csr4utool.org/ 

 Защита на потребителите – разработване на интернет приложение за откриване наличието на 
монополни и олигополни структури на пазара. 
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 Продължителност: 01 Август 2012 – 31 Юли 2014 

 Проекта се реализира в рамките на мярка Партньорства на Секторна програма “Грюндвиг” на 
Програма “Учене през целия живот” 
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Цели и приоритет ина проекта: 

 Основната цел на нашето партньорство "ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕВРОПА" е да се изследват приликите и 
различията между европейските страни в сферата на местната култура и език. 

 Повишаване на разбирането, че културните, историческите и езиковите различия са част от живота и 
наше общо богатство; 

 Опознаване на културата и традициите на страните участващи в проекта; 

 Идентифициране, сравняване и споделяне на общоевропейските и националните ценности; 

 Повишаване мотивацията на хората да изучават различни езици; 

 Укрепване на на междукултурното и мултикултурното образование и обучение; 

 Да се направи ученето по-привлекателно; 

 Обмен на знания и опит; 

 и т.н. 
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Мотивация – при разработването на проекта се установи ннеобходимост от: 

 Насърчаване участието в международни проекти на хора в следучилищна възраст; 

 Насърчаване изучаването на чужди езици; 

 Опознаване на чужди култури, традиции, начин на живот; 

 Насърчаване на хората да откриват европейското наследство .... 

 

Специфични задачи на проекта: 

 Повишаване знанията на участниците в проекта за географията, историята, културата, традициите и 
начина на живот в страните партньори; 

 Повишаване нивото на английски език на участниците в проекта; 

 Повишаване знанията на участниците в проекта за езика на страните партньори – езиците са от ключово 
значение за междукултурния диалог; 

 Да се разработи визия за учащите на света 

 Да се подобрят ИКТ Уменията на участниците 

 и т.н.... 
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Подходът за постигане на нашите цели – дейностите по проекта са разделени в шест основни групи, като 
всяка една от тях има свой цвят: 

 Зелен – география и околна среда; 

 Червен – история и традиции; 

 Розов – туризъм; 

 Лилав – навици, потребление, консумация; 

 Син – междукултурно и мултикултурното образование и обучение; 

 Жълт – използване на технологиите в живота. 
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Дейности, очаквани резултати и продукти – съвместно с партньорските организации в рамките на проекта 
ще бъдат  проведени следните дейности: 

 Провеждане на изследване и публикуване на доклад на тема “Расизъм и толерантност”; 

 Провеждане на кампания за почистване; 

 Засаждане на дърво “Grundtvig Tree” във всяка от организациите участващи в проекта; 

 Изготвяне и разпространение на DVD с информация за географията, природните паркове и резервати в 
партньорските страни, както и материали от проведените кампании за почистване; 

 Изготвяне и публикуване на доклад (сборник есета) на тема “Хроника на развитието европейските 
страни”; 

 Изготвяне и разпространение на туристическо ръководство с десет места, които си струва да се посетят 
във всяка от страните партньори; 

 Изготвяне и разпространение на книжка с рецепти на традиционни ястия за всяка от страните партньори; 

 Изготвяне и разпространение на кратък филм за малцинствата в различните партньорски страни – 
традиции, носии и национална идентичност; 

 Публикуване на информация за достъпни интернет сайтове и начини за комуникация за хората с 
увреждания. 
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Партньорски срещи: 

 Първа партньорска среща: 

05 – 08 Декември 2012, Бургас, България 

 Втора партньорска среща: 

10 – 13 Април 2013, Айдън, Турция; 

 Трета партньорска среща: 

18 – 22 Юни 2013, Констанца, Румъния; 

 Четвърта партньорска среща: 

Септември 2013, Полша; 

 Пета партньорска среща: 

Април 2014, Италия; 

 Шеста партньорска среща: 

Юни 2014, Литва; 
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Партньорство: 

 БЪЛГАРИЯ – АСО 90 ООД; 

 ЛИТВА – LIETUVOS PROFESINES REABILITACIJOS IR PROFESINIO MOKYMO KONFEDERACIJA; 

 ИТАЛИЯ – Associazione Moltivolti Capovolti; 

 ПОЛША – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego; 

 ТУРЦИЯ – Incirliova District Directorate of National Education; 

 РУМЪНИЯ – ASPIRO - Asociatia pentru Promovarea Initiativelor din Romania 
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За повече информация:  

 интернет сайта на проекта: http://coloursofeurope.net/index.html 

 фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/ColoursOfEurope?fref=ts 

 

 

 

За контакти: 

 АСО 90 ООД, гр. Бургас, 8000, ул. Цар. Калоян №44, тел/факс: +359 56 826620, e-mail: aso_ltd@yahoo.com 
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 
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