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АБЧО привлече три общини и две  агробизнес компании в 

подкрепа  на проект eNEET Rural! 

Кметовете на общините Аксаково, Девня и 

Белослав официално подкрепиха 

изпълнението на проект “eNEET Rural: 

Насърчаване на предприемачеството и 

подобряване уменията на незаети и 

неквалифицирани младежи от малките 

общини“ като подписа Споразумение за 

сътрудничество с Изп. Директор на АБЧО. 

С подписването на споразумение, общините изразиха съгласие, в условията на 

трайно партньорство и взаимноизгодно сътрудничество, да подпомага работата 

на Асоциацията с младите хора с фокус към нискоквалифицирани младежи до 

29г. живеещи в малките населени места, които не учат и не работят и са загубили 

мотивация за търсене на работа. Освен трите административни структури, АБЧО 

успя да привлече за социален партньор и местния бизнес в сферата на селското-

стопанство като подписа и споразумения за сътрудничества с две местни фирми: 

едната в сферата на земеделието, производство и търговия със селскостопанска 

продукция и винопроизводство („Марвин“ ООД), а другата работеща в областта на 

паркоустройството и развиваща идеята за естетизация на ландшафта, 

озеленяването, производство и търговия с посадъчни материали („Градини“ 

ЕООД). 

От стартирането си през октомври 2018г. до сега, в рамките на eNEET Rural,  са 

разработени специализираните обучителни материали и онлайн обучителната 

http://www.eneet-project.eu


платформа, която е налична на www.eneet-elearning.eu и обучението е изцяло 

адаптирано и преведено на български език. 

Две обучения на място с участието на 41 безработни младежи от малките 

населени места бяха проведени преди пандемията с COVID-19. 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) до 

края на проекта – Септември‘ 2021 г. 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 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 „Агро-професионални умения“, 

организиран от нашия Румънски партньор CPDIS, приключи 

успешно!           

28-30 Май 2020 г. 
Преминаването от обучение на място 

към уебинар бе адаптация, 

продиктувана  от новата ситуация с 

коронавирус. Безплатна онлайн 

платформа Webex предложи 

възможност за ефективно включване на 

12 NEETs от Румъния в обучителния курс 

с цел засилване на техните познания и 

интереси към агробизнеса. Курсът 

запази структурата на неформално 

образование. По време на обучението 

младежи на възраст между 25 и 30 

години придобиха знания за 

възможностите по проект  eNEET Rural, румънската бизнес среда и наличните 

бизнес възможности и  тенденции. В практическата сесия на обучението бяха 

разработени два бизнес плана за еко-земеделие.>>>

 

http://www.eneet-elearning.eu/
http://www.ubbsla.org/eneet-cources
http://www.ubbsla.org/rural-municipalities-supporting-eneet-rural-project/
https://www.facebook.com/eNEETRural/photos/a.675783956148740/1068949033498895/?type=3&theater
https://www.facebook.com/eNEETRural/photos/a.675783956148740/1068949033498895/?type=3&theater


  Обучителната платформа eneet-elearning беше 

обогатена с видео-инструкции в помощ на обучаемите 

Ново видео бе качено на онлайн портала eNEET-elarning.eu в помощ на обучаемите. 

Видеото 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.>>> 

 

 

   
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. 

https://www.eneet-elearning.eu/


 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                                    с 
е-майл: www.eneet-elearning.eu  

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. 

 
 

Мерки и промени, наложени от пандемията COVID-19 ! 

Пандемията oт коронавирус осезаемо повлия на изпълнението на нашия проект, 

eNEET-Rural, мерките и промените достигнаха всеки един партньор с висока 

интензивност. Работим по прилагането на алтернативни временни подходи, като 

прехвърляне на обучения на място в онлайн уебинари. Допълнителни 

подробности са наличи https://youthecuritymag.net/, където можете да намерите и 

онлайн Списание за младежка заетост брой 6>>> 

 

 

Шестият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро! 

Абонирайте се за нашия бюлетин >>> 
 

Свържете се с нас! 
 

 

    

http://www.eneet-elearning.eu/
https://youthecuritymag.net/
https://youthemploymentmag.net/2020/05/23/eneet-rural-project-during-a-pandemic/
https://eneet-project.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://twitter.com/eneet_rural
http://www.eeagrants.org

