
 
 
 
 
 
 
 

eNEET Rural – Бюлетин – 03.02.2020 

 
Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) 

кани младежи, желаещи да се включат в безплатни курсове                                

„Агро-професионални умения“ 
Обучителните курсове са предназначени за нискоквалифицирани младежи до 29 годишна 

възраст, които не учат и не работят и са изправени пред множество бариери при навлизането на 

пазара на труда. Желаещите млади хора ще бъдат включени в иновативен обучителен курс за 

подкрепа на трудовата им интеграция в селскостопанския сектор, посредством насърчаване на 

пригодността за заетост и предприемачеството. Включвайки се в дейностите по проекта и 

преминавайки през специализираните обучителни модули, младежите ще получат: 

 умения, увереност и мотивация за кандидатстване за работа 

 специфични знания за намиране на работа като озеленителни, градинари и растениевъди, 

аранжори на цветя, работници смесено стопанство, животновъди и други позиции за 

квалифицирани работници в селското стопанство 

 възможност за включване в младежки обмени в партньорските страни (Словения, 
Норвегия, Италия, Унгария и Румъния) 

 включване в европейски конкурс за Start-ups 

 стажантски програми в земеделски стопанства/ферми 

Обучителен курс „БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА“ 
Планиран 2-ри курс: Февруари 2020 г. (в зависимост от броя на заявките) 
Място на провеждане: възможност за организиране на курс в съответното населено място (в 
зависимост от броя на заявките по местоположение) или включване в онлайн курс 
Максимален брой обучавани: 12-20 в група 
Продължителност на курса: 10,5 часа 
Фокус на обучителните курсове: Базови умения за подготовка на CV, участие в интервю за 
работа, умения за комуникация и други умения, необходими за намиране на работа 
Учебна програма: >>>>> 

Обучителен курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ 
Планиран 2-ри курс: Февруари 2020г. (в зависимост от броя на заявките) 
Място на провеждане: възможност за организиране на курс в съответното населено място (в 
зависимост от броя на заявките по местоположение) или включване в онлайн курс 
Максимален брой обучавани: 12-20 в група 
Продължителност на курса: макс 30 часа 
Фокус на обучителните курсове: Иновациите и технологиите в селскостопанския сектор 
Учебна програма: >>>>> 

http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/eNEET-training-program_Soft-skills.pdf
http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/eNEET-training-program_Agro-proffessional_skills.pdf
http://www.eneet-project.eu


В края на курса ще бъде издаден Сертификат за участие с придобитите умения и възможност за 
стаж в земеделско стопанство! 

 

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА за заявяване на желание за включване в обучителния курс може да 
изтеглите оттук: >>>>> 

Изпратете регистрационната форма на е-майл: coordinator@ubbsla.org 

ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА >>> 

 
 

АБЧО и Община Аксаково 

подписаха Споразумение за сътрудничество за справяне  

с младежката безработица в малките населени места 

 
В началото на месец януари 2020 г., Кметът на Община Аксаково – инж. Атанас Стоилов 

официално подкрепи 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 Изпълнителния Директор на АБЧО, г-

жа Марияна Кънчева. 

С подписването на настоящото споразумение, община Аксаково в лицето на г-н Стоилов изрази 

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. 

Имено, проект eNEET Rural предвижда дейности за повишаване уменията на тези младежи като 

стимулира тяхното предприемачество и успешна реализация на пазара на труда в селскостопанския 

сектор. Чрез различни форми на обучение, младежки конкурси, обмен на персонал и консултации 

за намиране на работа се очаква включените в проекта младежи да развият своите професионални 

умения и стимул за навлизане на пазара на труда. Финансиран от the EEA and Norway Grants Fund 

for Youth Employment  (ЕИП и Норвежкият грант за младежка заетост), проектът се изпълнява от 

организации от Норвегия, Италия, Испания, Словения, Унгария и Румъния, които представляват 

мрежа  от организации в подкрепа на безработни млади хора, в т.ч. младежки НПО, образователни 

и обучителни центрове, сдружения на общини, агенции за регионално развитие и бизнес 

инкубатори с фокус върху земеделието. Асоциация на Българските Черноморски Общини 

(АБЧО) е водеща организация на международния консорциум. 

Община Аксаково е третата поред малка община от област Варна, след Девня и Белослав, които 

подпомагат изпълнението на eNEET Rural в България. По данни на ГРАО към 31.12.2018г., по 

настоящ адрес броят на младите хора в община Аксаково на възраст 15-29 г. е общо 3256 души, a 

равнището на безработица сред тях е 7.6%. В общината има назначен младежки медиатор, чиято 

работа е да  идентифицира  младежи от 16 г. до 29 г. на територията на общината, които не 

работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ, да събира информация и провежда срещи с тях, с  

представители  на местната  власт,  училищата,  работодатели  и  НПО. 

 
Първото eNEET Rural обучение за безработни и нискоквалифицирани 

младежи се проведе в град Сливен! 
 

Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) проведе тридневен обучителен курс 

„Базови умения за подготовка на CV, участие в интервю за работа, умения за комуникация и други 

умения, необходими за намиране на работа“ в Национал Палас Хотел – гр. Сливен през периода 

16-18.11.2019г. 

 

http://www.ubbsla.org/wp-content/uploads/2019/06/Registration-form_Soft-Skills.doc
mailto:coordinator@ubbsla.org
http://www.ubbsla.org/eneet-cources-2nd-call/


В обучителният курс се включиха 14 ниско квалифицирани младежи, които не учат и не работят в 

момента (NEETs) на възраст между 18-29 години, живеещи в малките населени места около град 

Сливен. Имайки предвид регионалната специфика на региона, повечето от курсистите бяха с 

много ниско образование (само четирима имаха диплома за средно образование, останалите бяха с 

начално образование), 90% се идентифицираха в малцинствената група, никой не използва ИКТ в 

ежедневието, освен мобилен телефон. Голяма част от младежите имаха опит в агросектора, но 

никога не бяха наемани на трудов договор. 

   
 

Програмата на обучение включваше лекции насочени към подобряване уменията и мотивация на 

тези млади хора да си намерят работа,  като подготовка на автобиография (CV), съвет за поведение 

по време на интервюто за работа, какво да правим и какво да не правим, когато започнем нова 

работа, как да избягваме и решаваме проблеми на работното място и т.н. След като приключиха 

обучителните модули, лекторът се опита да включи в дискусията самите младежи, за да споделят 

мнението си за основните представени теми, дали ще бъдат приложими в тяхното ежедневие, 

техния трудов опит, мотивация за започване на нова работа и отношението им към 

селскостопанската работа. Основната цел беше да се даде възможност на младежите да подобрят 

уменията си за публично говорене и представяне сред другите курсисти. 

    
 

Повече за проведеният курс: >>>> 

 

 

       Нашите партньори от Румъния организират обучения за 
безработни младежи в средата на Февруари 2020! 

 

CPDIS също организират курсове в средата на февруари 2020 г. в Румъния за NEETs (младежи до 

29г., които не учат и не работят) за развитие на меки умения и комуникация в рамките на проект 

eNEET Rural. Езикът на обученията е румънски! 

>>>
 

                             Интервю с Унгарските заинтересовани лица 
 
Брой 4 на Списанието за младежка заетост вече излезе! Той включва интервю с нашите унгарски 

заинтересовани страни. >>> 

http://www.ubbsla.org/eneet-rural-training-sliven/
https://twitter.com/eneet_rural?lang=en
https://twitter.com/eneet_rural?lang=en
https://youthemploymentmag.net/archive/


                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добре дошли в eNEET Rural платформа за онлайн обучение и 
сътрудничество! 

 

Търсите работа, но ви липсват умения за междуличностна комуникация? Имате иновативна идея 

или искате да стартирате бизнес, но не знаете много за управление на бизнеса и селското 

стопанство?  

Ние сме тук, за да ви помогнем да се квалифицирате за бъдещата си работа. Нашата цел е да ви 

подкрепим в придобиването на знанията, от които се нуждаете, за да бъдете по-

конкурентоспособни на пазара на труда! 

 

       Нашите проектни партньори INCLUSION (Норвегия) и 

STP (Словения), отговорни за подготовката на онлайн обучителната платформа вече финализират 

работата си по нея! Очаквайте съвсем скоро, до средата на месец Февруари 2020, онлайн 

обучителната платформа да е достъпна за всички желаещи млади хора, които искат да се включат 

в някои от курсовете: 

Онлайн обучителен курс „БАЗОВИ УМЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА“ 

Онлайн обучителен курс „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ 

 >>> 

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

    

https://www.eneet-elearning.eu/?lang=hu
https://eneet-project.eu/newsletter/
https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://twitter.com/eneet_rural
http://www.eeagrants.org
https://www.eneet-elearning.eu/?lang=bg

