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Многостранни проекти 

 



 
Ефективно обучение на социално 

изключени възрастни 
  

• Не да нахраним човека с една риба, а 
да го научим сам да си лови риба! 

Източна мъдрост 
 

 
IV 2012 – IV 2014 



 
 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА  
КОНСОРЦИУМ  

ОТ 10 ПРАТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОТ 6 ДЪРЖАВИ – ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

ИТАЛИЯ , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЪРЦИЯ, БЪЛГАРИЯ,  
 ПОЛША и ЛИТВА 

- 4 агенции  за професионално обучение; 
- 1 университет ;  
- 2 асоциации, представляващи правата на хората в неравностойно 

положение 
-  2 общини  
- 1 Организация с опит в наблюдението и оценката на европейски 

проект  

 

 
 
 
 



Работна среща на екипа 

 



 
Среща Литва 

 
 



    ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОЕКТА 
ЕТОС е отговор на необходимостта да се 
намерят ефективни методи за обучение на 
хора, които не се вместват в традиционните 

пътища на обучение и образование.  
Целта  на този проект е да създаде нова 

методология за практическо обучение с 
акцент върху нискоквалифицираните 

възрастни. 







 
 
 

ЦЕЛЕВА ГРУПА 
    • Възрастни (над 18г.) 

• Ниска квалификация (без никакви сертификати или 
квалификация от училище) 
• Трудоспособност: хора, които могат да се обучават и 
чиито умения (основни и професионални) може да се 
използват на пазара на труда 
• Безработни (от най-малко една година). 
 



 
 
 

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА 
 Специфичната цел на проекта е разработване на 

иновативна методология за обучение и 
 система за сертифициране на уменията  

на нискоквалифицираните възрастни. 
Методологията за обучение, която се тества по време на 

проекта, е изключително практична и се провежда във 
фирми (малки и еднолични търговци), а предприемачите 
(подкрепени от опитни преподаватели) стават обучители. 

 



 
Основните подцели  

на проекта са: 
 •  Да се разработи и тества нова практическа методика на 

обучение, специално адресирана до хора със затруднения 
в ученето, които обикновено нямат достъп или не успяват 
да завършат обучението си 

• Да се създаде система за сертифициране на придобитите 
умения по "Обвързана със резултатите" методология 

• Ангажиране на държавни институции, центрове за 
професионално обучение и предприемачи да приложат 
новата методика на обучение 

• Подпомагане на уязвимите и маргинализирани групи да 
бъдат обучени и да получат сертификат за придобитите си 
умения. 
 



РАБОТНИ ФАЗИ 

 1.Проектен мениджмънт  - 5 партньорски срещи  на всеки 6 месеца, 
доклади към тях. 

2. Анализ на проблема в съответната държава – доклад от фокус групата 
– февруари 2012г. 

3. Подготвяне на наръчник с методологията на обучението и 
разработване на наръчник и методология за сертификация –август 
2012г 

4. Обучение на обучаващите – курс януари 2013г 
5. Пилотни обучителни курсове с целевата група – курс –2013г 
6. Разпространение на резултатите – организиране на Workshop с всички 

заинтересовани от дейностите по проекта страни 
7. Популяризиране дейностите на проекта -  Уебсайт, бюлетин, местни 

медийни събития 
8. Контрол на качеството 

 



Първа среща между партньори 
Лодз, Полша  

28 – 29 ноември 2011 г. 



 
 
 
 
 
 

Втора среща между партньорите 
Варна, България 
2 – 3 април 2012г. 



     
 
 
 
 
 

Трета среща между партньорите 
Атина, Гърция 

10 – 11 септември 2012г. 



 
 
 
 
 

Четвърта среща между партньори 
Шяуляй, Литва 

 18 – 19 март 2013г. 



 
Обучения за целевата група 

40 часа по Е.Т.О.S и 
комуникационни знания за 

бизнеса 

-Работа в екип 
-Фирмена култура, 
морал и етика 
-Овладяване на   
конфликти 
-Бизнескомуникации 
– ключ към успеха 



  

Обучение на целевата група 



• Аякс 2002 ООД                                                   ЦСРИ “Импулс” 
• Борд ООД                                                            Габровски ООД                                                         
• Експрес гаранцион ООД                                  Имидж – а ООД 
• ОДЗ “Делфинче”                                                СИБ ЕООД  
• Феромен ООД                                                    Ния елеганс ЕООД  
• Едика ООД                                                  Сдружение “Прозорец 

Виктория Уникат     към света” 
 Дзев студио ЕООД        

 
 
 
 

                     

 
 
 

Интервюта с работодатели 





Работодател      Вътрешен обучител      Професионален обучител     Бенефициент 
 
 
Работна среща в Габровски ЕООД 

       Работна среща в Сдружение 
“Прозорец към света” 



Среща на професионалния                Работна среща във “Феромен” 
обучител 
с обучаем в “Ния Елеганс” 



 
 
                        
                        Обучение на работното място 
               320 часа за усвояване на нова професия 
 
Обучение на тъкачен стан в                    Обучение в “Едика” 
“Дзев студио”  
 
 
 



Обучение в хотел “Капитол”           Обучение в ОЗД “Делфинче” 



        Резултати от проекта 
• Ind 1-  Разработена  и успешно бе тествана  иновативна  методология  

за обучение, и система за сертифициране на нискоквалифицирани 
безработни хора, в съответствие с европейската квалификационна 
рамка; 

•   Ind 2-    Ангажирани бяха държавни институции, предприемачи  и 
експерти по професионално консултиране  в обучителния процес; 

•   Ind 3-    Подпомогнати бяха 110 интервюирани безработни мъже и 
жени, чрез мотивационно професионално обучение по фирмен 
мениджмънт; 

•   Ind 4-    Привлечени бяха 14 фирми в сферата на туризма, на 
производството на стоки  и услуги, занаятите , социалните дейности и 
компютърните технологии, които представиха 19 свои експерти за 
обучители и материална база  за обучението на 24 бенефициенти; 
 



 
•  Ind 5 -   Чрез разработения Наръчник  се даде лост  в ръцете на 

предприемачите за усъвършенстване на човешките ресурси за години 
напред; 

•   Ind 6-    Апробиран  в практиката е  проектен мениджмънт чрез пет  
партньорски срещи  на всеки 6 месеца, с основното участие на 
членове  на експертно-консултативните екипи  от 10 партньорски 
организации от  6 европейски държави-Италия, Великобритания, 
Гърция, България, Полша и Литва, 4 агенции за професионално 
обучение, 1 университет, 2 асоциации, представляващи правата на 
хора в риск, 2 общини, 1 организация с опит в наблюдението и 
оценката на Европейски проекти.  





•  Ind 7-      Даде се възможност на безработни хора от 6 държави да се 
обучат по едни и същи програми, да се насочат и да получат 
назначение на постоянна работа;  

•  Ind 8-    Мултиплицира се обучителния ефект на иновативната 
обучителна програма, прониквайки дифузно, стъпка по стъпка в 6 
държави като положителна Европейска практика, да се обучават хора 
„чрез действие” и през целия живот по нетрадиционни методи и 
форми извън „класна стая”, на конкретно работно място, чрез личния 
пример на успели в бизнеса хора; 

• Ind  9-      E.T.O.S  системата- обучение на работно място  вече  е нов 
обучителен продукт, по-привлекателен, по- рационален, практически 
насочен към  учене  „чрез действие” и през целия живот, чрез 
придобиване на умения на социално изключени хора, чрез 
предаване на професионалния опит на личен обучител; 
 



 
• Ind 10-    Присъждането на евросертификат, който е припознат в ЕС за 

търсене на работа ”без граници”, изигра определено  мотивиращо и  
стимулиращо  въздействие върху  24 бенефициенти, които положиха 
общо 8000 ч.  труд в производствени условия; 

•   Ind 11-    Реализацията на  проект E.T.O.S.  получи подкрепата  на 
специализирани институции, Община Варна, на фирми, камари, 
обучителни центрове, ВУЗ   и медиите във Варна, поради иновативния 
си характер и успешното му финализиране. 

•   Ind 12-    Повиши се опита и административния капацитет на 
сътрудниците и експертите на Асоциация „Да съхраним жената” като 
НПО, отстояваща интереса на хора в риск; 



        Допълнителни иновационни 
приноси 

 
• Pr1- Допълнително специализирано обучение на 

работодателите по проект E.T.O.S., фирмен мениджмънт, 
фирмена култура, бизнес-комуникации, работа в екип, 
преодоляване на конфликти, грижи за развитие на 
човешките ресурси, специфики на работата със социално 
изключени хора; 

•  Pr2-  Целево обучение на вътрешните обучители по 
професионални умения, как да се обучават социално 
изключени хора, по фирмена етика, бизнес комуникации и 
психологически бариери в обучителния процес, работа в 
екип и т.н.; 

 



          Допълнителни иновационни 
      приноси 

•  Pr3-    Обучение по проект E.T.O.S. и мотивация за старт в частен 
бизнес на 76 кандидат-бенефициенти, от които бяха селекционирани 
24 души, което разшири осведомеността  и мотивацията на четири 
пъти повече безработни за предоставените от проекта възможности. 
Този подход увеличи гаранциите, надеждността и множеството от 
информирани безработни хора, готови да участват в проекта чрез 
информиран избор; 

•      Pr4-     Проведохме и паралелен процес на сертифициране на 
обучителите с евросертификат, който обогатява професионалната им 
квалификация и им дава възможност  за работа  в страните от ЕС. 

•      Pr5-   Извършено бе фото заснимане на всички семинари,  обучения 
на работното място, срещи по време на обучителния процес. 
Снимките са систематизирани в приложения диск. 



 
 
Pr6 – Изготвено е специализирано пособие на Брайл по специални умения 
за бенефициенти с увредено зрение; 
Pr7 Направена е рационализация от обучителя Стоян Станчев с 
нововъведение за ползване на електронна поща за хора с увредено 
зрение. 
Pr8 – На постоянна работа по трудов договор са назначени 54 % от 
обучените. 
 



• E.T.O.S – обучителна методология отваря врати, 
дава знания, формира умения, осигурява бъдеще! 
 

• Сайт: http:/www.etosproject.eu 
 

• Facebook: ETOS - Effective Training for Outsiders of 
the Society 
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