
 
 

„Този документ е създаден в рамките на проект “Ефективно обучение за хора в неравностойно 
положение”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот”, 
съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

“ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” 

 
Акроним: Е.T.O.S. 

 

Наименование: „Effective Training for Outsiders of the Society” – “Ефективно обучение за 

хора в неравностойно положение” 

 

Програма: “Lifelong Learning Programme” - Програма „Учене през целия живот” 

 

Номер на договора: 518564 LLP-1-2011-1-IT GRUNDTVIG-GMP 

  

Продължителност на проекта: 01.10.2011 г. – 31.03.2014 г. 

  

Водещ партньор: 

ИТАЛИЯ: Formater Vercelli; 

 

Партньори: 

БЪЛГАРИЯ: Община Варна; 

ГЪРЦИЯ: Hellenic Regional Development Centre;  

ГЪРЦИЯ: HellasЕвропа 

ЛИТВА: Социален център за иновации; 

ПОЛША: Академия по мениджмънт 

ИТАЛИЯ: P.A. Group Srl;  

ИТАЛИЯ: Провинция Верчели  

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Bridging to the Future; 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Meyerside Expanding Horizons.  

 

Основни цели на проекта:  

- Професионално обучение на възрастни. Да се създаде нова активна и практически 

приложима методология за обучение на знания у хора, които имат проблем с 

присъствието и успешното завършване на традиционните обучителни курсове.  

- Проектирана система за сертифициране на умения и прилагането на „Обвързана с 

резултатите” методология за оценка на придобитите умения на участниците в 

обучението. 

 

Целеви групи: 

 Отпаднали от училище ученици, които никога не са завършели професионално 

обучение или добили професионална квалификация, както и сертифициране; 

 Хора с когнитивни увреждания (сертифицирани и не сертифицирани); 

 Имигранти; 

 

 

 



 
 

„Този документ е създаден в рамките на проект “Ефективно обучение за хора в неравностойно 
положение”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Учене през целия живот”, 
съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се 
носи  от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

Постигнати резултати:  

 Разработена методология за обучение на знания у хора, които имат проблем с 

присъствието и успешното завършване на традиционните обучителни курсове. 

Методологията е съсредоточена върху големия брой слабо квалифицирани пълнолетни 

лица, които нямат достъп или не са завършили професионалното си обучение и са без 

сертификат  за  професионални  умения; 

 Постигнато удължаване на периода за учене през целия живот на хората без 

образование и квалификация. Реализацията на проекта  подпомогна организациите за 

обучение на възрастни в борбата им със социалното изключване и  засили подкрепата 

за нискоквалифицираните лица. 

 Обучени  76 кандидати / безработни / с първоначално обучение, на които е издаден 

сертификат за завършеното обучение; 

 Направен подбор на 24 бенефициенти, устроени на работа във фирмите-

„приемчици“. От тях 11 трайно настанени на работа с трудови договори; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Бюджет:  

Общ бюджет:  397 729,00 евро (777 890,31 лева), от които    

Бюджет на Община Варна по проекта: 20 682,00 евро (40 450,48 лева) 

Статус на проекта: Приключил.  

 

 

 


