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ПО ПРОЕКТ НАБИРАТ БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ ЗА ОБУЧЕНИЯ И
ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ
Асоциацията на Българските Черноморски Общини (АБЧО) стартира процедура
за подбор на младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове „Агропрофесионални умения“. Те се организират по проекта „eNEET Rural: Насърчаване на
предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от
малките общини“, който се финансира от ЕИП и Норвежкия грант за младежка заетост.
Общият
му
бюджет е 1,7 млн. евро.
Партньори по проекта
са 7 организации от
България,
Румъния,
Испания,
Унгария,
Словения, Италия и
Норвегия. Водеща е
АБЧО.
Курсовете
по
проекта
са
предназначени
за
младежи, които не учат, не работят и са изправени пред множество бариери при
навлизането на пазара на труда. Целевата група включва 1200 нискоквалифицирани
млади хора на възраст между 25 и 29 години от малките общини, невключени в
образователната система. Чрез проекта те ще получат специфични знания и умения за
кандидатстване и намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди,
аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции в
селското стопанство. Предвидена е и възможност за включване в младежки обмени в
партньорските страни, както и в европейски конкурс за стажантски програми в
земеделски ферми.
Проектът eNEET ще се фокусира върху иновациите и технологиите в
селскостопанския сектор и ще създаде инструментариум, включващ различни форми на
обучения, конкурси, консултации и обмен на работници. Партньорите по проекта ще
предложат онлайн и офлайн обучение и подготовка за две отделни групи младежи. Тези
с диплома за средно образование ще се включат в курс по предприемачество, а
младежите без средно образование ще придобият знания в сферата на селското
стопанство.
Проектът е стартирал на 01.10.2018г. и ще приключи на 30.09.2021г.
Регистрационната форма за участие в курсовете може да се намери на следния
линк - http://www.ubbsla.org/eneet-cources/.
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