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СЕМИНАР ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ, организиран от нашия експертен партньор от 
Норвегия (Inclusion AS), събра партньорите и обучителите по проект eNEET Rural на 
27.07.2021 г. Използвайки нашата новосъздадена арена за срещи Metorum, това онлайн 
събитие имаше за цел да представи резултатите от вътрешното проучване сред 
партньорите по проекта.  >>> 
 

 

 

eNEET Rural on Let's NEET together! ОНЛАЙН СЪБИТИЕ 
 

 

Проектът eNEET Rural беше представен от г-жа 

Патриция Мерей, комуникационен мениджър, по 

време на Let's NEET заедно! - онлайн серия от 

събития, целящи да се споделят различни 

иновативни подходи в подкрепа на включването на 

NEET на пазара на труда: 

 5 събития - 16.11.2020, 09.03.2021, 06.05.2021, 02.06.2021 и  07.07.2021  

25 проекта - https://youthemploymentmag.net/projects/  
 

19 Европейски страни  - Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Гърция,  Унгария, 
Италия, литва, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Молдова, Словакия, 
Словения, Испания и Украйна 

Повече от 300 участници 

Над 50 институции и организации от Европа >>> 

 
 

https://www.facebook.com/eNEETRural/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyouthemploymentmag.net%2Fprojects%2F&h=AT2dSuI05frndFpRcjKoaDFWoAhhky_oCG1cBJfXmHNQERGUFHfT6NEhqEAW2Glc30J-9WykCjbPV2H6FBH11qzb_gEWVdSWyRbhRig8JR3ssrmcWlhrBDW-2yDovUV04kLx&h=AT2dSuI05frndFpRcjKoaDFWoAhhky_oCG1cBJfXmHNQERGUFHfT6NEhqEAW2Glc30J-9WykCjbPV2H6FBH11qzb_gEWVdSWyRbhRig8JR3ssrmcWlhrBDW-2yDovUV04kLx&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1ZR8mDEt9xvoGkUvwZtu9oGc16SPskcewbA7i1VeXCvAX8ij0mDS05BsrMdMME7171q7UWUXCORz5PCl_m9Kzezh_4gwAHpFfnj1Myh4lZH_MtbvISmyoIcSUoSjbcjumSM4S2vpniWKCb8qHcu0AAXHQ9UjUpJ9m4DJjc6KwaObSi7zahLSK7koPIMzJ7Y_nClvrJm228Qsgudj69_9emu4CDUmyedc8Xg0Hs9elhem_NWkqDW6fwMg
https://youthemploymentmag.net/projects/
http://www.eneet-project.eu


 Успехът на победителя в националното start-up състезание и по-
нататъшни наставнически действия по еNEET! 
 

Горди сме да съобщим, че победителят в eNEET Rural 
старт-ъп състезанието в България, провело се в началото 
на 2021г. отвори своята първа будка за джелато 
SladoriaLite това лято, разположена близо до плажа 
Сахара, к.к. Св. Константин и Елена, един от най-старите 
черноморски курорти край Варна. 
Идеята на старт-ъп SladoriaLite е създаването на „Pop Up” 
джелатерии, които да предлагат висококачествено 
джелато на удобни места в град Варна.  
„Нашият start-up се съсредоточва върху две основни направления: 
1.Да подобрим качеството на джелатото, което хората 
консумират, комбинирайки висококачествени италиански 
продукти с висококачествено българско мляко от местни 
производители. Ще си сътрудничим с местни млекопроизводители 
от малките населени места около град Варна; 

2.Да разработим и внедрим на пазара голям асортимент от вегански продукти както и сорбета 
(продукти на основата на вода), използвайки висококачествени италиански материали в комбинация с 
високомаслено български мляко. Създаване на сладолед без захар, т.н. “Следващо поколение сладолед” е 
много съществен момент в нашето развитие. Потребителите започват да разбират предимствата на 
висококачествените продукти и продуктите без захар стават много модерни през последните няколко 
години. Искаме да им предоставим радостта от сладоледа (джелато), без да ги оставяме да се 
притесняват за здравето си.“, сподели победителят в националното състезание. 
 
От средата на месец май 2021г., АБЧО предостави възможност за учебна практика на 
петима безработни младежи, заинтересовани от работа в селско-стопанската сфера. 
Младежите първоначално преминаха курс на обучение за базови умения за намиране на 
работа, създаване на фирма и предприемачество. 
„Градини“ ЕООД със седалище в град Варна е избраният домакин и ментор на младежите, 
включени за участие в проект eNEET Rural, заинтересовани от работа в селското 
стопанство и предприемачество в областта на земеделието. >>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/eneet_rural


 

 Интервю със заинтересованите страни по проекта 
eNEET Rural в Словения 
 
STP от Словения интервюира техния партньор ZSPM, който свързва много млади хора от 
различни части на Словения. Статията изяснява какви умения и знания са най -
необходими на NEET и каква подкрепа трябва да получат, за да успеят в задачите, които са 
решили да изпълнят? >>> 
 

 

 

 eNEET Rural обучения 
 
Поредицата от уеб семинари за eNEET Rural и онлайн/офлайн обучения са в ход при 
партньорите на консорциума. Различни онлайн платформи предлагат подкрепа за 
ефективното ангажиране на NEETs в обучителните курсове, като напр: 

 Последният кръг от унгарската серия обучения WEBEX, проведен на 27 
юли, представи типичните градински работи в края на лятото, както и споделена 
информация за мулч - дълбоко мулчиране, процеса на улавяне на семена и триковете за 
консервиране / консервиране.  

 Асоциацията CPDIS организира между 16 и 17 юни 2021 г. втория курс за умения 
за меки умения, където 27 млади NEET представиха интереса си към меките умения, 
подготовката на автобиография, както и подготовката за интервю. 

 В Италия и Испания акцентът беше върху онлайн обученията. 
Програмата Streets for NEETs и Job WEEK продължи с активното участие на COM! >>> 

 

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