
 

 

 

ПРОЕКТ SELF-E  
 

 

 

Нови пътища за младите към пазара на труда чрез самостоятелна заетост като 

начин на живот 

 
 

 
 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ: 

Младежки работници;  

Обучители; 

Кариерни консултанти 

и ментори; 

 Младежи с по-малко 

възможности; 

Bезработни, хора, 

които не учат и 

работят, мигранти, 

хора с увреждания; 

ЗА ПРОЕКТА 

 
Стратегията "Европа 2020" признава предприемачеството и 

самостоятелната заетост като ключови за постигането на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В рамките на ЕС 

правителствата насърчават младите хора да станат 

самостоятелно заети, досега с ограничен, постигнат успех. 

 

Този проект ще се стреми да намали равнището на безработица 

сред младите хора и да увеличи участието им на пазара на труда, 

като развие иновативния курс за неформално обучение по 

самостоятелна заетост като начин на живот (SELF-E). 

 
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This 

publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 
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Какво постигнахме до сега? 
Ето последните ни постижения: 

 Обучение на персонала, което се проведе в Никозия, Кипър между 6 и 12 октомври 2019 г. 14 

членове на персонала от партньорските организации бяха обучени как да работят с младежки 

работници, като им предоставят неформален курс на обучение за самостоятелна заетост SELF-E. 

 SELF-E уебсайтът е готов! Можете да намерите всички материали по проекта там! Връзката към 

уебсайта е тук: http://self-e.lpf.lt/ 

 Финализиране на продуктите по проекта – всички продукти  

 Наръчник за младежки работници „Социалното наставничество като иновативен път 

на обучение за лайфстайл предприемачество - SELF-E“ 

 Набор от практически упражнения /ООР „Пътят към лайфстайл преприемачеството“ 

 Инструмент за оценка за валидиране на компетенцията „Чувство за инициатива и 

предприемачество“ 

са готови, преведени на партньорските езици (английски, литовски, български, полски, гръцки) 

и достъпни в уебсайта на проекта. 

 Национални семинари за разпространение на резултатите от проекта - Имаше 4 национални семинара 

за популяризиране на продуктите на проекта за младежки работници и заинтересовани страни във 

всяка страна партньор с общо 60 участници. По време на тези семинари новите иновативни 

образователни методи - обучение, основано на наставничество, отворени образователни ресурси, 

смесено обучение и други, бяха представени на участниците с цел подобряване на тяхното 

професионално развитие. 

 
КАКВО СЛЕДВА? 
Финална eвропейска конференция в Литва, планирана за 16.09.2020 г. с онлайн участие на партньорите. 

Планирано е да участват поне 45 участници. 

Европейската конференция има три основни цели: 

 Да осигури разпространението на проекта и неговите резултати извън партньорството на проекта; 

 Да се разпространят резултатите от проекта сред младежки организации и общности; 

 Да се наблегне на новите възможности за самостоятелна заетост, основани на лайфстайл 

предприемачество като инструмент за насърчаване на самостоятелната заестост на млади хора с по-

малко възможности; 

 Да включи резултатите от проекта в националните и европейските образователни и социални 

политики; 

 Да създаде декларация за бъдещо използване на проекта сред различни институции, за да 

привлече вниманието им към развитието на компетентностите на младежките работници и да 

включи лафйстайл предприемачеството в програмите за учене през целия живот на национално и 

регионално ниво; 

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ  

 
 

 

 
 

 
 

Website:    http://self-e.lpf.lt/    Self-E Project Self-E Project 
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Проектът „SELF-E“ е насочен към насърчаване на 

качествената работа с младежи в Европа, за да се 

стимулира приобщаването и пригодността за 

заетост на младите хора с по-малко възможности 

(включително на така наречените-„нито на пазара 

на труда, нито в образование, нито в обучение“ - 

NEETs). 


