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„Без граници в заетостта” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
     

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

  
  

Работна среща в JobCentrе Plus,Бристол по време на първото   
 

 

Ден на отворените врати в ДБТ Русе 

 
 

На 16.09.2014 г. в ДБТ  Русе се проведе Ден на отворените врати. 

Събитието беше част от  проект „Без  граници в заетостта”. 

В рамките на Деня на отворените врати, експерти от ДБТ Русе 

представиха пред журналисти и заинтересовани професионалисти 

резултатите от социалния експеримент, който се провежда пилотно и 

цели апробиране на опита на Великобритания в областта на 

младежката заетост като част от реализацията на проект „Без граници в 

заетостта”. В социалния експеримент са включени 20 безработни 

младежи, повече от половината от които вече са започнали работа или 

обучение. Експериментът продължава до края на септември 2014 г.  

След като изнесоха резултатите, Соня Каменовска – психолог  и Юлия 

Събева - гл. експерт в отдел „Посреднически услуги” в ДБТ Русе 

отговориха изчерпателно на зададените от журналистите въпроси.  

 

Електронен бюлетин № 4 
ПРОЕКТ „БЕЗ ГРАНИЦИ В ЗАЕТОСТТА” 

 

Проект BG051PO001-7.0.07-

0048-С0001 „Без граници в 

заетостта” се изпълнява от 

Бенефициента: Сдружение 

„Българо-Румънски 

трансграничен институт по 

медиация” и партньор от 

Великобритания - Сърчлайтър 

Сървисис Лимитид. Асоцииран 
партньор по проекта е Агенцията 

по заетостта.  

Общата цел на проекта е да 

подпомогне процеса на активно 

включване в заетостта на групите 

в неравностойно положение на 

пазара на труда чрез 

изграждане на партньорство 

между институции и организации 

от България и Великобритания, 

проучване на опит и валидиране 

на иновативни практики. 

В рамките на проекта 

издаваме Електронния бюлетин, в 

който публикуваме новостите и 

резултатите, които сме 

постигнали. 

Повече за проект „Без 

граници в заетостта” можете да 

намерите в информационния ни 

сайт: http://bezgranici.brtim.com/ 

  

 

Септември  2014 г.  

 

 

 Договор № 

BG051PO001-7.0.07-

0048-C0001 

 Оперативна 

програма „Развитие 

на човешките 

ресурси” 

 Схема за 

безвъзмездна 

финансова помощ 

BG051PO001-7.0.01, 

„Без граници – 

компонент І”, фаза 2 

 Обща стойност 

на проекта:  

279 806,60 лв. 

 Период на 

изпълнение: 01.06.2013 

г. – 31.10.2014 г.  

 

 

http://bezgranici.brtim.com/
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 21.08.2014 г. в  рамките на 

социалния експеримент,  в ДБТ 

Русе беше организиран видео-

тренинг "Подходи за успешна 

трудова реализация" с младежи  

от експерименталната група по 

проект "Без граници в заетостта", 

ръководен от г-жа  Соня 

Каменовска, психолог в ДБТ Русе. 

По време на интерактивното 

занятие, участниците в социалния 

експеримент имаха възможност 

да направят популярния тест на 

Холанд, който представлява 

въпросник за професионално и 

кариерно ориентиране и да 

разберат към кой тип 

принадлежат. 

Ключов момент от видео-тренинга 

беше провеждането на интервю 

с потенциален работодател, 

което беше заснето с видео-

камера, 

а на младежите беше предоставена 

възможност дакоментират силните и 

слабите  си страни по време на собс

твеното си представяне и на предста

вянетона останалите участници. 

Всички младежи високо оцениха уча

стието си и ползите от занятието и у

спяха да създадат по-

близкиотношения помежду си.  

 пазара  на  труда на 

безработни младежи до 29 години. 

Гл. ас. Даниела Йорданова от РУ „Ангел К
ънчев” представи иновативни практики за 
подпомагане на младежката 

 заетост във факултет „Бизнес и мениджм

ънт”. 

Думата беше дадена на работодателите, 

Видео-тренинг за участниците в  
социалния експеримент 

камера, а на младежите беше 

предоставена възможност да 

коментират силните и слабите си 

страни по време на собственото 

си представяне и на 

представянето на останалите 

участници. 

Всички младежи високо оцениха 

участието си и ползите от 

занятието и успяха да създадат 

по-близки отношения помежду 

си. В попълнен формуляр за 

обратна връзка повечето от тях 

споделиха, че ще препоръчат на 

всички хора, които са безработни 

да проявяват интерес към 

услугите и обученията на Бюрото 

по труда, както и  че не са 

подозирали колко е важна 

работата с компетентен психолог 

при формирането на умения за 

представяне пред работодател. 
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     Настоящият електронен 

бюлетин е изготвен с 

финансовата помощ на 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси” и ЕСФ. Сдружение 

„Българо-Румънски 

трансграничен институт по 

медиация” носи цялата 

отговорност за 

съдържанието на  

настоящия електронен 

бюлетин и той при никакви 

обстоятелства не може да 

се приема като официална 

позиция на Европейския 

съюз, ЕСФ и ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

 

 

За контакти: 

Телефон: 

(082) 820660 

Еmail: mediationbg@abv.bg  

Web site: 

http://bezgranici.brtim.com/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Моменти от изпълнението на социалния експеримент 

Надпис, описващ картина или графика. 

  Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

Предстоящо до края на проект  

„Без граници в заетостта” 

 До края на м. септември 2014 г. продължава реализацията на 

социалния експеримент в ДБТ Русе. 

 До края на м. септември 2014 г. предстои изготвянето на 

експертиза относно резултатите и ползите от социалния 

експеримент 

 До 20.09.2014 – предстои издаване на сборник „Без граници в 

заетостта”, съдържащ доклади на експертите от експертния 

екип, разработени в рамките на проекта. 

 На 30.09.2014 г. в София ще се проведе конференция на тема 

„Социалният експеримент като отговорен модел за 

апробиране на чужд опит в областта на младежката заетост”. 

Конференцията цели да отчете извършеното в рамките на 

проекта, както и да представи резултатите от провеждането на 

една от ключовите дейности – социален експеримент, който се 

осъществява в ДБТ Русе в периода от м. юни до м. септември 

2014  г. 

 През октомври 2014 г. предстои провеждане на заключителна 

пресконференция в Русе. Следете уебсайта ни за конкретната 

дата на събитието. 

 През октомври 2014 ще разпространим отпечатания сборник и 

заключителния доклад за изпълнението на проекта сред 

структурите на Асоциирания партньор – Агенцията по заетостта, 

както и сред заинтересованите професионалисти.  

 

mailto:mediationbg@abv.bg
http://bezgranici.brtim.com/

