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Какво постигнахме за 2 години по проекта
Въпреки всички трудности, произтичащи от ковид пандемията,
консорциумът по проекта е много близо до постигане на заложените
проектни индикатори за младежи, включени в проектните дейности по
обучение, предприемачество и стажуване. Към момента, общо 1.280
безработни и нискоквалифицирани младежи от България, Румъния,
Испания, Италия, Унгария и Словения са участвали в обученията за
изграждане на базови умения за намиране на работа и обучения за въвеждане
в сферата на селското-стопанство и стартиране на собствен бизнес.
Разработени специално, за да подпомогнат младежите, живеещи в селските
райони да разширят своите компетенции, да придобият знания и да подобрят
своите умения, обученията и качеството на учебните материали се оценяват
много високо от обучените NEET. Според тях, съдържанието на учебните
материали е лесно за разбиране и усвояване. Повече от 40 заинтересовани
страни, вкл. публични институции, общински администрации, регионални
бюра по труда, агенции за подбор на персонал, училища и университети,
асоциации и компании в сферата на селското-стопанство, т.н. подкрепиха
дейностите по проекта. Всички те подпомогнаха партньорите за
популяризиране на проекта на национално ниво, за привличане и подбор на
участници в поредицата от организирани обучения „Базови умения“ и „Агропрофесионални умения“, промотиране на електронната платформа и
възможностите за електронно обучение. По отношение на старт-ъп
състезанието, 54 младежи бяха подбрани като потенциални млади

предприемачи и те разработиха бизнес планове на база техните иновативни
идеи. Всеки партньор на национално ниво селектира 3-те най-добри бизнес
плана, които ще се съревновават на международно събитие, планирано да се
проведе в Будапеща (Унгария) през Юни-Юли 2021г. Победителите в eNEET
Rural Start-up състезанието ще бъдат включени в обучителна визита в
Букурещ (Румъния) в края на тази година. 12 национални заинтересовани
страни участваха в обменните визити в регион Естрамадура, Испания и осло,
Норвегия и 13 NEETs в международното брокерско събитие в Любляна,
Словения, 8 NEETs бяха включени в стажанстка програма – чиракуване във
ферми.

Благодарение на всички тези дейности до момента, проектът допринесе за
създаването на повече от 30 нови работни места и 775 безработни
младежи, ангажирани в активно търсене на работа.>>>

АБЧО организира уебинар за младежи с интерес към агробизнеса и предприемачеството, 19-20 Март 2021
Двудневен уебинар „Агро-професионални умения&Предприемачество“ беше
организиран от Асоциацията и успешно проведен в периода 19-20.03.2021г.

Онлайн обучението привлече 17 безработни младежи от страната на възраст
18-29 години с интерес към стартиране на собствен бизнес в сферата на
селското-стопанство.
В обучението бяха застъпени
теми
като производителност и
самоуправление, организация и управление на времето, използване на ИКТ,
умно лидерство, намиране на бизнес възможности, бизнес тенденции, основи
на земеделския бизнес, окологично и био-земеделие, огролицензи и
квалификации, субсидии и поддържащи механизми и др. Освен това,
обучението приключи с представяне на бизнес плана UrbanFarmer,
националния победител в младежкото състезание за стартапи (eNEET Rural
Start-up competition) като реален пример за резултат от проведените
обучения. >>>

Агро-професионално обучение беше проведено в
Испания
Нашите испански NEET под 30-годишна възраст преминаха агро обучение в
рамките на проекта, организирано и координирано от CTAEX. Селектираните
за участие младежи бяха тези, които имат проблеми с достъпа до работа в
селските райони. >>>

eNEET Rural ON LINE
Поредицата от уебинари и онлайн обучения бяха стартирани като отражение
на ситуацията с коронавируса. Платформата Webex предлага подкрепа за
ефективното участие на NEET в курсовете за обучение. Курсовете запазват
структурата на неформалното образование:
Следващият ни уебинар ще бъде организиран от нашия унгарски
партньор FRUTO на 30 април 2021 г., показващ дейностите по компостиране
на заинтересованите NEET, заедно със съветите и триковете за отглеждане
на ароматни билки в малки градини. Тази тема е част от поредицата
уебинари, стартирали с обучение по градинарските дейности през пролетта,
проведено на 9 април 2021 г., и дискусията за пазара на производители в
Унгария, проведена на 16 март 2021 г. Унгарският партньор проведе

двуседмично занимание в организирането на онлайн обучения за младежи,
търсещи работа главно в био-градинарство.
Сдружението
CPDIS
организира
третия
уебинар
за
агропрофесионални компетенции между 20 и 22 януари 2021 г.
Присъстваха
18
безработни
и
нискоквалифицирани
младежи,
заинтересовани от бизнес средата в селското стопанство, както и от участие
в start-up състезаниетп.
В Италия акцентът беше върху онлайн обучения, където програмата
Streets for NEETs продължи с активното участие на COM!
>>>

Десетият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро!
Абонирайте се за нашия бюлетин >>>
Свържете се с нас!

