eNEET-Rural – Бюлетин – 07.08.2020
След няколко месечна пауза, АБЧО стартира отново с
обученията на място в малките населени места!
Поради пандемичната обстановка в страната, Асоциацията беше временно
прекратила присъствените обучения за изграждане на базови умения за
намиране на работа и агро-професионални умения в рамките на проект eNEET
Rural. От стартирането си през октомври 2018г. до сега, в рамките на проекта са
разработени специализираните обучителни материали и онлайн обучителната
платформа, която е налична на www.eneet-elearning.eu. Онлайн обучението е
изцяло адаптирано и преведено на български език.
Oт края на месец Август 2020, Асоциацията възнамерява да организира серии
обучения на място за изграждане на Базови умения за намиране на работа (с
фокус базови умения за подготовка на CV, участие в интервю за работа, умения за
комуникация, т.н.) и Агро-професионални умения (с фокус върху иновациите и
технологиите в селскостопанския сектор). Първият присъствен курс е планиран
да се проведе в период 27-28.08.2020 с участието на безработни младежи от
малките населени места от община Аксаково. Повече информация за
процедурата за записване и как да кандидатствате за включване в курсовете,
може да намерите тук: www.ubbsla.org/eneet-cources
Тепърва предстоят да се проведат и редица дейности в подкрепа на обучените по
проекта младежи, като менторска програма в местна агробизнес
фирма/стопанство, международен конкурс за Start-up бизнес идеи на младежите,
обмени и др. >>>

Първият уебинар на FRUTO по био градинарство
приключи успешно!
Серия от уебинари стартира нашия унгарски
партньор (FRUTO) като отражение на ситуацията с
коронавируса.
Платформата
Webex
предложи
подкрепа
за
ефективно
включване
на
нискоквалифицирани и безработни младежи до 29 годишна възраст (NEETs) в
двудневен обучителен курс за био градинарство. Курсът запази структурата на
неформално образование. Следващият кръг от уебинари ще се проведе на 26 и 28
август 2020. Регистрацията вече е отворена, може да се регистрирате сега! >>>

Обучителната платформа eneet-elearning беше
обогатена с видео-инструкции в помощ на обучаемите
Нови видеа бяха качени на онлайн портала eNEET-elarning.eu в помощ на
обучаемите. Видеата показва стъпка по стъпка как курсистите могат да се
регистрират като „обучаем“ в портала, както и кратко запознаване с портала с
основен акцент върху бързите ръководства налични там. Видеата са със
субтитри на български език също така. >>>

Стартирахме eNEET-Rural онлайн безплатни обучения за
безработни младежи !
Търсите работа, но ви липсват
умения за междуличностна
комуникация?
Имате иновативна идея или искате да
стартирате собствена фирма, но не
знаете много за бизнеса и селското
стопанство?

Ние сме тук, за да ви помогнем да се квалифицирате за бъдещата си работа. eNEET
Rural е проект, финансиран от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, който има за цел
да предложи на младите хора от малките населени места, които не учат и не

работят, безплатно онлайн обучение и обучение на място. Проектът обединява
експерти и ментори с дългогодишен опит в младежкото образование. Нашата цел е
да ви подкрепим в придобиването на знанията, от които се нуждаете, за да бъдете
по-конкурентоспособни на пазара на труда.
Ако сте безработен младеж на възраст до 29 години, разгледайте нашите
безплатни онлайн обучения, за да разберете повече за курсовете и сертификатите,
които ще получите:
Курсовете „Базови умения“ са специално разработени за безработни
младежи, които не са завършили гимназия, но са решени да се обучават и да
се квалифицират. Всеки модул има различно ниво на трудност; темите,
включени в модулите са избрани въз основа на необходимите знания и
компетенции на целевата група млади хора.
Курсовете „Агро-професионални умения“ са специално предназначени за
безработни младежи със средно образование и интерес към
предприемачеството, включително потенциални предприемачи. Всеки
модул има различно ниво на трудност; темите, включени в модулите са
избрани въз основа на необходимите знания и компетенции на целевата
група.
Курсовете са на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и се изисква само регистрация
е-майл: www.eneet-elearning.eu

с

Ако имате колебания в кой курс да се регистрирате, за Вас сме подготвили Тест за
определяне на входящото ниво, който ще ви помагне да разберете кой курс на
обучение в платформата е най-подходящ за вас въз основа на сегашните ви
познания и компетенции. Тестът ще даде препоръка, която е само информативна.
Можете във всеки момент да решите да започнете курс, различен от този, който
препоръчва тестът.

Млади хора от Словения не пропускайте тази
възможност !
Нашите партньори от Словения (STP) предоставят интересна възможност за
младежите в страната си. Новата бизнес програма 𝙎𝙢𝙖𝙧𝙩𝙈𝙚𝙐 започва скоро!
Предвиждат се специални награди за 3-та най-добри младежи, които също ще
присъстват на състезанието eNEET Rural в Будапеща догодина. >>>

Програмният оператор изготви Проучване за така наречената
категория младежи - NEETs!

Проучванети основно се стреми да предостави кратка снимка на положението с
младежката безработица в 15 + 3 страни бенефициети от Фонда за младежка
заетост на ЕИП и Норвегия. Допълнителни подробности са налични на сайта на
Фонда https://youthecuritymag.net/, където можете да намерите и онлайн
списание за младежка заетост, брой 7. >>>
Седмият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро!
Абонирайте се за нашия бюлетин >>>
Свържете се с нас!

