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СТРАТИРАХМЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ 

ЗА БЕЗРАБОТНИ И НЕУЧАЩИ 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. 

http://www.eneet-project.eu
http://www.eneet-project.eu
http://www.eneet-project.eu


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 “ са специално предназначени „Агро-професионални умения
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 
, който ще ви помагне да разберете кой курс за определяне на входящото ниво

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. 

 
ОБУЧИТЕЛНО ПОСЕЩЕНИЕ В ОСЛО 

6 март 2020 г. 
 
Като придружено събитие към четвъртата транснационална среща на 
партньорите по проект „eNEET Rural: Насърчаване на предприемачеството и 
подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките 
общини“ беше проведено посещение на различни институции, свързани с 
младежката безработица в Осло. Организирано от норвежкия партньор 
Inclusion AS, няколко заинтересовани страни от Норвегия, един от България и 
партньорските организации на проекта имаха възможност да обменят опит по 
теми като младежката заетост, подпомагането на младите хора да си намерят 
работа, подпомагането на имигрантите / малцинствените групи да се подготвят 
за пазара на труда и т.н. 
 
Бяха посетени 4 заинтересовани страни (Hagecrew, ресурсен център на Caritas, 
Jobbsøkehjelpen и земеделски отдел на община Bærum), които представиха 
своите структури, фокусирани върху тяхната мисия, цели, продукти / услуги, 
опит в заетостта на младите хора в селските райони и евентуалното участие в 
проекта eNEET Rural.  

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


 
Като заинтересована страна от България, Асоциация на Българските 
Черноморски Общини (АБЧО) покани г-жа Красимира Дянкова, заместник-кмет 
на община Аксаково, която взе участие във визитата не само с цел да почерпи 
от опита на Норвегия за справяне с младежката безработица, мигранти и 
малцинствени групи, но и да създаде контакти с други малки общини от 
Норвегия с цел бъдещо сътрудничесто. 
 

   

Второто обучение за базови умения в България 
завърши с подготвeни от курсистите бизнес идеи в 
аграрната сфера 

В периода 28.02-01.03.2020 г., АБЧО проведе тридневен обучителен курс 
„Базови умения за кандидатстване за работа“ в Търговско-промишлена палата 
в град Добрич. Това е второто от поредицата обучения за меки умения, 
проведено в България. В него се включиха 18 младежи, които нито работят, 
нито учат в момента (NEET). Те бяха на възраст между 23-29 години, като 
повечето от тях живееха в малки населени места около град Добрич. Като цяло 
курсистите бяха добре образовани младежи (12 от тях със завършено средно 
образование и 6 висшисти) и със сравнително добри познания за начина на 
намиране на работа, процеса на кандидатстване и подготовка на 
автобиография. Въпреки, че в област Добрич селското стопанство е най-
развитият отрасъл на икономиката, повечето от курсистите нямаха трудов опит 
в сектора. 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
След лекционната част на обучението, беше отделено време за екипна работа. 
Обучителят предостави възможност на присъстващите курсисти да развият 
бизнес идея за стартиране на собствен бизнес в региона. Един от екипите 
представи идея за създаване на пчелини (пчелни кошери), разположени в 
селска община в близост до Добрич и производство на биологичен мед. Друга 
интересна идея е стартирането на малък ресторант в град Добрич, който да 
предлага храна, приготвена единствено от местни суровини и продукти от 
региона („къса доставка на местни продукти“). Всички млади хора, участващи в 
курса получиха сертификати за успешно завършване, както и тениска 
брандирана с логото на финансиращата програма EEA and Norway Grants Fund 
for Youth Employment. 
 
 

Нашите партньори от Румъния също проведоха първото си 
обучение  

Център за развитие на структурните фондове (CPDIS) организира курс за 
изграждане на базови умения и кандидатстване за работа в средата на 
февруари 2020 г. в Румъния за безработни и нискоквалифицирани мледежи 
(NEET). Езикът на обученията е румънски! 
>>>

 
Резултатите от обученията в България и учебните 
посещения в Осло са широко публикувани 

Списание за младежка заетост No5 излезе! Броят включва информация за 
проведеното обучително посещение на партньорите в Норвегия и за 
резултатите от обученията на място в България. >>> 
 

https://www.facebook.com/eNEETRural/posts/990487768011689
https://www.facebook.com/eNEETRural/posts/990487768011689
https://youthemploymentmag.net/archive/


 

     Споразумения за сътрудничество и в Испания! 
Асоциация за бизнес изследвания Екстремадура - Национален технологичен 
център за селскостопански продукти (CTAEX), нашият партньор от Испания,  
подписа споразумение за сътрудничество с Кооперативите Agro-Alimentarias 
Extremadura, като освен че представлява кооперациите в региона и защитава 
интересите им, предлага различни услуги с цел насърчаване на тяхното 
развитие и увеличаване на техния бизнес измерение чрез улесняване на 
участието в проекти, както и в акции на търговска промоция. >>> 
 

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