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Работна среща в JobCentrе Plus,Бристол по време на първото  Връчване на сертификати от   

                          обучението 

 

 

 

Обучение на целевата група на проекта 

 

 
В периода 19-25 май 2014 г.   се  проведе  обучение  на целевата  група 

на  проект  „Без граници в заетостта”.  Обучението е част от дейност 2  

на проекта и е  със заглавие  „Опитът на  Великобритания 

 за намаляване на  младежката безработица и създаване на заетост”. 

Обучението  беше  представено в  3  тематични модула: 

-Теоретични  и  институционални  аспекти  на младежката  безработица 

 в  България; 

-Опитът  на  Великобритания  за  оценка  на потенциалните 

 възможности  и  професионално ориентиране  на  младежите; 

-Британски  стратегии на национално  и  местно  ниво  за  активно 

 включване на  младежите в  пазара  на  труда. 

В обучението взеха участие всички 12 представители на целевата група. 

По време на обучението  се оформиха интересни дискусии,  

свързани с наблюдаваните във Великобритания  добри  практики  и  

възможностите  за  прилагането  им  в  работата  на  Агенцията  по 

заетостта.  

Всички участници оцениха високо проведеното обучение и получиха  

сертификати.  

  

 

Електронен бюлетин № 3 
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/ 

  

 

Юли 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 25 юни 2014 г.  в Русе се проведе 

симпозиум „Без граници–в 

подкрепа на младежката заетост”, 

организиран от Сдружение 

„Българо-Румънски трансграничен 

институт по медиация” и Дирекция 

„Регионална служба по заетостта”, 

гр.Русе към АЗ в  рамките  на  

проект „Без  граници в заетостта”.  

 Симпозиумът предизвика интерес  

не само у институциите и 

организациите, пряко ангажирани 

с предоставяне на услуги на 

безработните лица, 

работодателите и представителите 

на НПО сектора, но и сред 

безработни младежи, 

регистрирани в ДБТ Русе и 

включени в социален експеримент, 

който се провежда в рамките на 

проект „Без граници в заетостта”. 

Приветствия към гостите на 

симпозиума направиха г-н Баки 

Солак, директор на ДБТ Русе, г-жа 

Мариела Личева, директор на 

дирекция „Здравни и социални 

дейности” към Община Русе и г-н 

Ивайло Иванов, ръководител на 

проекта и управител на Сдружение 

БРТИМ – Бенефициент по проекта. 

Съгласно програмата, г-жа Юлия 

Събева– гл.експерт в отдел 

„Посреднически услуги” към ДБТ 

Русе представи програми и мерки 

във връзка с изпълнение на 

Националния план за Европейска 

гаранция за младежта.  

. 

Съгласно програмата, г-
жа Юлия Събева –
 гл. експерт в отдел „Посреднически услуг

и” към ДБТ Русе 

представи програми и мерки във връзка с
 изпълнение на Националния план за Евр

опейска гаранция замладежта. Тя разказа 
и за социалния експеримент, който се изп

ълнява в момента в ДБТ Русе. 

Г-жа  Мариета  Янкова,  психолог  в 

 отдел  „Посреднически услуги”  на  ДБТ  
Русе  запозна  аудиторията с методите  за 

Симпозиум „Без граници – в 
подкрепа на младежката заетост” 

  

Събева– гл.експерт в отдел 

„Посреднически услуги” към ДБТ 

Русе представи програми и мерки 

във връзка с изпълнение на 

Националния план за Европейска 

гаранция за младежта.  

Г-жа Мариета Янкова, психолог в 

отдел „Посреднически услуги” на 

ДБТ Русе запозна аудиторията с 

методите за оказване на 

психологическо подпомагане при 

 реализацията на пазара на труда на 

безработни младежи до 29 години. 

Гл.ас. Даниела Йорданова от РУ 

„Ангел Кънчев” представи 

иновативни практики за 

подпомагане на младежката  

заетост във факултет „Бизнес и 

мениджмънт”. 

Думата беше дадена и на 

работодателите.  

Присъстващите гости оцениха 

актуалността на въпроса за 

подкрепа на младежката заетост, 

както и постигнатите  до  момента 

резултати по проекта. В хода на 

симпозиума се очертаха  нови  

партньорства и възможности за 

съвместна работа. 
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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 работното посещение в Лондон 
Надпис, описващ картина или графика. 

  Инвестира във вашето бъдеще! 
 

 

Второ работно посещение за обмяна на опит във 
Великобритания 

В периода от 29 юни до 4 юли 2014 г.  беше проведено второто работно 

посещение по проект„Без граници в заетостта” в Лондон, Великобритания в 

рамките на дейност 3 „Обмяна на опит на място”. Обект на интереса на 

целевата група и на експертите, включени в посещението бяха политиките, 

които се генерират от различните организации и институции, ангажирани с 

младежката заетост. 

Наблюдаваните и задълбочено анализирани политики за младежка заетост 

от МТСП, в т.ч. и чрез аташирания в Посолството на Република България във 

Великобритания представител получиха своите практически измерения, 

които допълниха впечатленията ни от първото работно посещение в Бристол 

и Кардиф през март. 

По време на проведените срещи бяха набелязани идеи, намерили място в 

работата на Министерството на труда и пенсиите на Великобритания, които 

да бъдат обсъдени, адаптирани и приложени за обогатяване на практиката 

на българската Агенция по заетостта. 

Обмяната на опит по въпросите на справянето с младежката безработица 

във Великобритания може да помогне за подобряване на съществуващите и 

създаване на нови политики по този сериозен и актуален проблем и се 

надяваме, че с проведеното работно посещение сме допринесли за този 

процес.  
 

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

