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Проект BG05M9OP001-1.002-0153 "КОМПАС 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд и специално разпределени средства за ИМЗ.

 
ДЕЙНОСТ 1 ПО МЕСТА ОТ 

BG05M9OP001-1.002- 0153-
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално 

На 21. юли от 10.00 часа на адрес ул. "Св. св. Кирил и Методий"

"Престиж",ет. 3, офис 22, град Плевен

"Идентифициране на неактивни лица" по проект 

труда". 

 

По време на тези консултации младежи, попадащи в целевата група 15 

били в образование или обучени

регистрирани в Бюрото по труда през последните 12 мес

 изготвяне на личен профил на потребностите 

 професионално ориентиране;

 психологическо подпомагане

 насочване към активно търсене на работа 

труда; 

 насочване към образователни институции

образованието си; 

 насочване към обучителни институции

подходящи за тях курсове за квалификация и преквалификация

 

При изявено желание, участниците в Дейност 1 от целевата група могат да се включат в 

последващите етапи на "КОМПАС"

 Мотивационни обучения 

стреса, ще се упражнят в писането на документи за кандидатстване за работа и в 

явяването на интервю и ще отидат на еднодневна екскурзия с цялата група участници. В 

края на обучението младежите ще получат сертификат за участие, издаден от 

институт по труда и социалната политика

обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, ако живеят в населеното 

място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в околно населено място;
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0153 "КОМПАС - АКТИВИРАНЕ ЗА ПАЗАРА НА ТРУДА", финансиран от 
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ДЕЙНОСТ 1 ПО МЕСТА ОТ ПРОЕКТ "КОМПАС - АКТИВИРАНЕ ЗА ПАЗАРА НА 
ТРУДА" 

 
ГРАД ПЛЕВЕН 

 
-С01, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално 
разпределени средства за ИМЗ 

 
 

на адрес ул. "Св. св. Кирил и Методий" 18, бизнес сграда 

, град Плевен започват 2-дневни консултации - част от Дейност 1 

"Идентифициране на неактивни лица" по проект "КОМПАС - активиране за пазара на 

По време на тези консултации младежи, попадащи в целевата група 15 - 29 години, които не са 

били в образование или обучение или на работа през последните 4 месеца 

регистрирани в Бюрото по труда през последните 12 месеца, ще получат следните услуги:

изготвяне на личен профил на потребностите и получаване на персонални съвети

професионално ориентиране; 

психологическо подпомагане за придобиване на активно поведение на пазара на труда;

насочване към активно търсене на работа и подпомагане на регистрация в Бюрата по 

насочване към образователни институции, в които младежите могат да продължат 

учителни институции, в които младежите могат да потърсят 

подходящи за тях курсове за квалификация и преквалификация 

При изявено желание, участниците в Дейност 1 от целевата група могат да се включат в 

"КОМПАС", а именно - да участват в: 

Мотивационни обучения (10 дни), по време на които ще се научат как да се справят със 

стреса, ще се упражнят в писането на документи за кандидатстване за работа и в 

явяването на интервю и ще отидат на еднодневна екскурзия с цялата група участници. В 

я на обучението младежите ще получат сертификат за участие, издаден от 

институт по труда и социалната политика". Освен това за всеки присъствен ден от 

обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, ако живеят в населеното 

овеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в околно населено място;
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ТРУДА", финансиран от 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

АКТИВИРАНЕ ЗА ПАЗАРА НА 

, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и специално 

, бизнес сграда 

част от Дейност 1 

активиране за пазара на 

29 години, които не са 

оследните 4 месеца и не са били 

еца, ще получат следните услуги: 

и получаване на персонални съвети; 

за придобиване на активно поведение на пазара на труда; 

и подпомагане на регистрация в Бюрата по 

, в които младежите могат да продължат 

, в които младежите могат да потърсят 

При изявено желание, участниците в Дейност 1 от целевата група могат да се включат в 

(10 дни), по време на които ще се научат как да се справят със 

стреса, ще се упражнят в писането на документи за кандидатстване за работа и в 

явяването на интервю и ще отидат на еднодневна екскурзия с цялата група участници. В 

я на обучението младежите ще получат сертификат за участие, издаден от "Балкански 

. Освен това за всеки присъствен ден от 

обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, ако живеят в населеното 

овеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в околно населено място; 
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 Обучения по компютърни умения

се научат да работят с Microsoft Word 

мейл клиенти, както и да ползват облачни услуги.

получат сертификат за участие, издаден от обучаващата ги организация. Освен това за 

всеки присъствен ден от обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, 

ако живеят в населеното място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в 

околно населено място; 

 

 Успешно представилите се участници

анкетьори в "Балкански институт по труда и социалната политика" за срок от 2 месеца с 

4-часова заетост на ден. 
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Обучения по компютърни умения (6 дни) - по време на тези обучения участниците ще 

Microsoft Word и Microsoft Excel, с различни интернет браузъри, 

както и да ползват облачни услуги. В края на обучението младежите ще 

получат сертификат за участие, издаден от обучаващата ги организация. Освен това за 

всеки присъствен ден от обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, 

ото място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в 

спешно представилите се участници ще бъдат наети на трудов договор

анкетьори в "Балкански институт по труда и социалната политика" за срок от 2 месеца с 
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ТРУДА", финансиран от 
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по време на тези обучения участниците ще 

, с различни интернет браузъри, 

В края на обучението младежите ще 

получат сертификат за участие, издаден от обучаващата ги организация. Освен това за 

всеки присъствен ден от обучението, участниците ще получават стипендия от 10 лева, 

ото място на провеждане на обучението, или 15 лева, ако живеят в 

ще бъдат наети на трудов договор като 

анкетьори в "Балкански институт по труда и социалната политика" за срок от 2 месеца с 


