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       Вторият годишен семинар по проект eNEET Rural                                 

се проведе онлайн 
Партньорите по проект eNEET Rural, заинтересовани лица, организации и 

безработни младежи се срещнаха онлайн на 26-27 октомври 2020г. в 

рамките на Втория годишен семинар. Международното събитие, 

организирано от Консорциум Oltrepò Mantuan (COM), трябваше да се проведе 

в провинция Мантуа, Италия. Поради ограниченията, свързани с пандемията 

Covid-19 и многото случаи на заразени на международно ниво, събитието по 

проекта беше онлайн. 
И двата дни от срещата бяха много интересни, изпълнени с много ценна 

информация, знания и добри примери дадени от презентаторите и 

показващи актуалната обстановка  на територията, където италианският 

партньор COM работи и изпълнява проект “eNEET rural: Насърчаване на 

предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани 

младежи от малките общини“. Онлайн събитието предложи на всички 

участници визия от социална гледна точка за взаимоотношенията и връзките, 

създадени в района и популяризирани от проекта, за да насърчи участието 

на младите хора в обученията и намирането на работа. 
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Лекторите бяха представители на местни социални услуги, младежка 

информационна мрежа, местни компании и селскостопански 

производители, участващи в дейностите по проекта, предприемачи в 

региона, също така безработни младежи (NEETs), включени вече в 

обученията по проекта. Участниците успяха да се запознаят със социалните 

кооперации и реалното им участие в земеделските райони в Италия и да 

открият силната връзка между традицията, иновациите, новите технологии и 

участието на младите хора. 

Международното събитие беше официално открито с приветствена реч от 

Председателя на Консорциум Oltrepò Mantuan (COM) г-н Алберто Борсари и 

Директора на консорциума г-жа Кармелита Трентини. Модератори на 

събитието бяха представители на консорциума Sol.Co. Mantova, Силвия Де 

Джорджи и Давиде Бианкони, които работят в сътрудничество с екипа на 

COM като технически партньор за проект eNEET Rural. 

Sol.Co.Mantova е мрежа от 21 социални предприятия (кооперации), активни 

в провинцията за насърчаване на социалното и трудово приобщаване на 

хората, подобряване качеството на живот на общността и създаване на 

възможности за социално, културно и предприемаческо развитие. 

На участниците бяха предложени много атрактивни и интересни видео 

материали, подготвени специално за събитието, предлагащи широк поглед 

върху района на провинция Мантуа и нейните ресурси. Благодарение на 

изключително интересните презентатори и приноса на видеофилмите, 

партньорът домакин на събитието успя да предложи „дигитална“ 

алтернатива на учебни посещения в компаниите, работещи на територията на 

Мантуа, техните примери за добри практики в селско-стопанската сфера и 

въвличане на младите хора в дейностите им. 

Виртуалната обиколка, предоставена на всички международни участници, 

беше сред най-значимите преживявания по време на онлайн събитието с 

участието на: 

 Informagiovani Network (http://www.informagiovani.mn.it): инф. мрежа 

за млади хора в провинция Мантуа и отправна точка за младите хора, 

между предоставянето на услуги и териториалното съвместно 

планиране 

 Coldiretti Mantova (https://mantova.coldiretti.it) – те представиха 

ролята на младите хора в земеделието и приноса на поколенията 

между традицията и иновациите 

http://www.informagiovani.mn.it/
https://mantova.coldiretti.it/


 Coopertative „Il ponte“ – представиха своята работа, проекти и опит 

при работата си с хора с увреждания 

 Women Impresa Mantova, CIA DONNE IN CAMPO EST LOMBARDIA 

(www.donneincampo.it) – ролята на жените в селското стопанство между 

семейството и бизнеса 

 Latteria Agricola San Pietro – пътят на пармезана San Pietro #exp: 

онлайн веригата за доставки на Grana Padano 

 Земеделска компания Nadalini – Франческа Надалини, съсобственик на 

компанията, представи опита си в селското-стопанство в контекста на 

производството на пъпеш между традиция, иновации и нови 

технологии 

 Cantine Giubertoni – пътят на виното и история на производството на 

вино 

 Confagricoltura – Информация и обучение по земеделие, 

биоземеделие и технологии 

 Агротуристически Консорциум Мантуа – многофункционалност в 

селското стопанство, опит от агрегиране и развитие в района на 

Мантуa 

Дори онлайн, събитието беше професионално организирано по отношение 

на високото ниво на предоставения превод, модериране на сесията и 

работата на фасилитатора с присъстващите младежи. Значителният брой 

презентации и страхотни лектори бяха истинска добавена стойност към 

проекта eNEET Rural. 

 

        
 

       Поредна партньорска среща по проект eNEET Rural  
Петата среща на 

партньорите по 

проекта се проведе 

непосредствено 

преди Вторият 

годишен семинар 

по проект eNEET 

Rural. Макар и 

онлайн работната 

срещата беше 

професионална 

организирана и 

пълноценно 

проведена.       

http://www.donneincampo.it/


 

             Уебинарите на FRUTO по био градинарство 

продължават! 
Серия от уебинари стартира нашия унгарски партньор (FRUTO) като 

отражение на ситуацията с коронавируса. Уебинар на тема „Как да се 

подготвиш за зимния сезон във вашата биоградина?“ ще продължи през 

следващия месец. Проверявайте редовно актуални новини на нашата 

платформа! Ако се интересувате от 1-3 месечна стажантска програма, моля, 

свържете се с нас! >>>
 

       Нашата електронна обучителна платформа е 

отворена за всички заинтересовани младежи! 
Обучителните модули „Базови умения“ и „Агро-професионални умения“ са 

достъпни за безработни и нискоквалифицирани младежи (NEET) под 29-

годишна възраст. Обученията помагат на NEET да развият успешно личните 

и професионалните си умения от ниво начинаещи до напреднали на няколко 

езика: български, английски, унгарски, италиански, румънски, словенски и 

испански. Не си губете времето, регистрирайте се днес и не се бавете: 

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

 SmartMEUp е в Словения! Подгответе се за 

международния конкурс за Start-up! 
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 през 

месец Март >>> 

 

       Първото присъствено eNEET-Rural обучение се 

проведе в Испания 
 

Въпреки непредсказуемата 

ковид-ситуация в Испания, 

нашият партньор (CTAEX) 

успя да организира и проведе 

първото си обучение на 

място, включващо 17 

безработни младежи от 

северната част на 

Естремадура.>>> 

 

hhttps://eneet-project.eu/hu/webinars/
hhttps://eneet-project.eu/hu/webinars/
https://www.eneet-elearning.eu/
https://www.eneet-elearning.eu/
https://twitter.com/eneet_rural?lang=en
https://www.facebook.com/eNEETRural/


  Румънските партньори на проекта проведоха първите 

стажански програми с безработни младежи! 
 

Екипът на Асоциация CPDIS 

включи 5-ма от обучените си 

младежи в стажанска програма и 

менторски дейности в агро-

туристическо предприятие  в 

Bumbești-Pițic, Gorj. 

Успех на включените младежи! 

 

 

 

 

 

 
 

Осмият ни Бюлетин ще бъде публикуван скоро! 

Абонирайте се за нашия бюлетин >>> 

 

Свържете се с нас! 
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