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ФОКУСНА ФОКУС
и практики за предоставяне на дългосрочна 
грижа в семинар по темата.

Продължават обученията за професионална 
квалификация за безработни лица, регистрирани 
в бюрата по труда. През м. юли ще започнат 
курсове по „озеленяване и цветарство“ и 
„административно обслужване“. В края на 
месеца, с традиционна изложба-презентация 
на кулинарни изделия, ще покажат уменията си 
завършващите курсисти по „Производство на 
кулинарни изделия и напитки“.

През месец юли предстоят серия от обучения, 
на които бенефициенти са  служители от 
държавната администрация.

Прилагането на трудовото законодателство 
и отчитането на работното време при 
командироване на работници и служители, 
предоставящи услуги, ще се обсъжда на 
семинар, предназначен за инспектори от 
териториалните дирекции на изпълнителна 
агенция  „Главна инспекция по труда“ (Иа ГИТ).

Два семинара ще надграждат т.нар. „меки 
умения“ на служители на ръководни и 
експертни длъжнос ти от Министерството 
на труда и социалната политика (МТсП) и 
ВРБ към министъра на труда и социалната 
политика и от други централни и те риториални 
администрации, като единият е планиран 
да се проведе в държавното предприятие  
„Българо-германски център за професионална 
квалификация“ (ДП „БГЦПо“).

служители на ръководни длъжности 
от регионалните дирекции „социално 
подпомагане“ (РДсП) и началници на отдели 
„Хора с увреждания и социални услуги“ (Хусу) 
от дирекции „социално подпомагане“ (ДсП) на 
агенция за социално подпомагане (асП), които 
участват в прилагането на политики, стратегии 
и планове, свързани с дългосрочната грижа, ще 
дискутират европейски и национални политики 
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смартнетРОлЯТА НА СМАРТНЕТ В 
ОБУЧЕНиЯТА НА ЦРЧРРи

Градините на Центъра

стартовите знания и умения на номинираните 
участници от една страна, а от друга – за 
техните желания и очаквания от предстоящото 
обучение. Това е изключително полезна част 
за успешното провеждане на едно обучение. 
Цялата комуникация по този етап в обучителният 
процес протича на смартНет.

Лесната навигация, която предлага смартНет, 
позволява на всеки потребител много бързо 
да се ориентира в менюто и да намери онова, 
което му е необходимо.

Един от дигиталните продукти на Центъра, 
който все по-активно се използва за повишаване 
на ефекта на обученията, е смартНет 
http://smartnetbg.net

създаден като аналог на съществуващи 
мрежи на преминалите курсове за повишаване 
на професионалните знания и умения, смартНет 
претърпя през последните години поредица от 
промени, които спомогнаха за разширяване 
на функционалностите му и в момента е един 
много важен детайл от предварителната работа 
с участниците в обученията.

Предварителната работа е етап от процеса 
на обучение в Центъра. Чрез нея се постигат 
по-добри резултати при трансфера на знания и 
умения.  Различните аспекти на предварителната 
работа с обучаемите предоставя информация за 

http://smartnetbg.net
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от началото на тази учебна година, ЦРЧРРИ  
разви и надгради  предварителната работа 
с обучаемите, като за тази цел в смартНет, в 
блогрол се създаде специален тематичен блог 
за всяко конкретно обучение. Номинираните 
участници предварително се запознават с целите 
на учебната програма и получават специално 
писмо-инструкция за регистрация в дигиталният 
продукт. Това е необходимо, за да  се осигури на 
всеки достъп до „техния“ блог, където се изисква 
да се публикуват  казуси, свързани с темата 
на обучението. Тези казуси се предоставят 
на лекторите предварително, за да може  да 
се набере необходимата информация и да се 
набележат възможни решения преди началото 
на обучението. В рамките на практическите 
сесии, разписани в учебната програма, казусите 
се обсъждат от лектора, като се дават конкретни 
насоки за тяхното разрешаване. Този подход 
предоставя възможност на всички участници 

да се запознаят със съществуващи проблеми от 
практическо значение за тяхната работа,.

Всеки един регистриран потребител 
има възможността да развие и собствен 
професионален блог, който да управлява. 
Независимо от това в коя администрация е 
служител, със сигурност професионалните 
комуникации, които предоставят 
дигиталните продукти, са от полза на всеки. 
смартНет предлага такава възможност за 
професионални блогове, създадени лично от 
самите обучаеми в блогрол.

Екип от администратор и модератор на 
смартНет е на разположение на всеки, нуждаещ 
се от техническа помощ.
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ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ 
ПРИ КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ УСЛУГИ

Период на Провеждане: 4  – 6 юли 2018 г.
Форма на обучение: Присъствена

обучението се осъществява в рамките на сПоразумението  между моЦ на мот и Црчрри

обучението е предназначено за инспек-
тори от териториалните дирекции на Иа ГИТ, 
които осъществяват специализиран кон трол 
във връзка с трансграничната мобил ност на 
работната ръка, в т. ч. при команди роване в 
рамките на предоставяне на услуги.

Във връзка с прилагането на  
Директива 2014/67/Ес на Европейския 
парламент и на съвета на Европейския съюз от 
15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на 
Директива 96/71/Ео относно командироването 
на работници в рамките на предоставянето 
на услуги в българското законодателство 
бяха приети нови законодателни текстове. 
В кодекса на труда бе създаден член 121а 
„командироване и изпращане на работници 
и служители в рамките на предоставяне на 
услуги“. Бе приета и нова двадесета глава 
„административно сътрудничество чрез 
информационната система на вътрешния пазар 
и трансгранично изпълнение на наложени 
финансови административни санкции и 
глоби, включително такси и начисления“.  

отделно бе разработена и приета нова Наредба 
за условията и реда за командироване в рамките 
на предоставяне на услуги.

Целта на обучението е участниците да 
повишат компетентността си по отношение на 
приетите законодателни про мени в областта 
на командироването на работ ници в рамките 
на предоставянето на услуги, както и да 
придобият нови знания и умения във връзка 
с прилагане на механизмите за из пълнение на 
влезли в сила актове от други стра ни-членки на 
Ес, когато са изпратени чрез информа ционната 
система на вътрешния пазар.

На успешно завършилите семинара ще 
бъде из даден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.

ГРАФИКГРАФиК НА ОБУЧЕНиЯТА 
ПРЕЗ МЕСЕЦ юли
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ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО

Период на Провеждане: 9 юли – 2 август 2018 г.
курс за Придобиване на ПроФесионална квалиФикаЦия от  безработни лиЦа По нПдз - 2018 г.

В курса ще вземат участие 15 незаети 
лица, регистрирани в бюрата по труда по 
местоживеене. Те ще придобият знания 
за правилата на безопасна работа според 
спецификата на професията и боравенето 
със съответните сечива и инструменти, 
морфологичните особености на растенията, 
биологичната характеристика и живота 
на парковите растения, основните видове 
декоративна растителност и начините 
за нейното производство и отглеждане, 
предварителната подготовка на терена за 
озеленяване, както и за правилата за изготвяне 
на планова композиция на паркови обекти. 

Теоретичните познания ще бъдат 
затвърдени с практическа работа, в резултат 

на което курсистите ще могат да разпознават 
основните видове декоративна и паркова 
растителност, да размножават, произвеждат 
и отглеждат различни растителни видове. 
Те ще са в състояние да затревяват терени 
и засаждат декоративни дървета, храсти и 
цветя съгласно технологичните изисквания 
на работа. В обучението на курсистите са 
включени теми по  изработване и  поддръжка 
на подходящи паркови композиции.

Всички успешно завършили участници 
ще придобият удостоверение по образец 
на МоН за владеене на част от професия 
„Работник в озеленяването“.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО

Период на Провеждане: 19  – 20 юли 2018 г.
Форма на обучение: Присъствена

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението между моЦ на мот и Црчрри

семинарът е предназначен за слу жители от 
териториалните структури на асП – социални 
работници и експерти от асП, служители 
на експертни длъжности от ДаЗД, както и 
специалисти от неправител ствения сектор.

социалната услуга „приемна грижа“ е 
от изключително значение за институцио-
нализираните деца и децата в риск. Чрез 
нея се осигурява растеж и възпитание на 
подрастващите в сигурна семейна среда.

Приоритет в работата на слу-
жителите от отделите „Закри ла на 
детето” (оЗД) към съответните дирекции  
„социално подпомагане” (ДсП) в страната 
е развитието и усъвър шенстването на 
„приемната грижа” като социална услуга 
в общността. В тази връз ка обученията 

на служителите от териториалните 
структури на асП цели да повиши  
ефективността и качеството на работата 
им и съответно да се укрепи капацитета на 
служителите от оЗД към ДсП по отноше-
ние на приемната грижа.

В резултат на семинара участниците 
ще прилагат адекватно актуализирана-
та нормативна уредба по отношение на 
социалната услуга “приемна грижа” и  
ще работят за повишаване качеството на 
приемната грижа за настанените деца, което 
ще допринесе за ефекта на процеса на 
дейнституционализация.

На успешно завършилите  ще бъде 
издаден сертификат за участие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.
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ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ДЪЛГОСРОЧНА ГРИЖА. ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Период на Провеждане: 26  – 27 юли 2018 г.
Форма на обучение: Присъствена

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението  между моЦ на мот и Црчрри

семинарът е предназначен за служители на 
ръководни длъжности от РДсП и началници на 
отдели Хусу от ДсП на асП, които участват в 
прилагането на политики, стратегии и планове, 
свързани с дългосрочната грижа.

ангажиментите на българското прави телство 
във връзка с изпълнението на стра тегията 
„Европа 2020” са заложени в актуа лизираната 
с решение на Министерски съвет от 05.05.2015 
г. „Националната програма за реформи“ на 
Република България“.

с цел развитието на дългосрочната гри-
жа за възрастните хора и подобряване ка-
чеството им на живот в началото на 2014 г. 
бе приета Национална стратегия за дълго-
срочна грижа (РМс № 2 от 07.01.2014 г.).  
с Решение № 28 от 19.01.2018 г.  
Министер ски съвет прие План за действие 
за периода 2018-2021 г. за изпълнение на 
Националната стратегия за дългосрочна грижа.

По време на семинара участниците ще 
бъдат запознати с националните стра тегически 
документи, отнасящи се до развитието и 
предоставяне то на услуги за дългосрочна 
грижа. Те ще имат възможност да надградят 
знанията си за развитието на услуги за 
дългосрочна грижа в Република България, както 
и за предоставянето на услуги за дългосрочна 
грижа на европейско ниво.

На успешно завършилите семина ра ще 
бъде издаден сертификат за учас тие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.
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КОМУНИКАТИВНИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ. УСПЕШНО ПОВЕДЕНИЕ ПРЕД 
АУДИТОРИЯ

Период на Провеждане: 26  – 27 юли 2018 г.
Форма на обучение: Присъствена

място на Провеждане: дП „бгЦПо“, гр. Царево

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението между моЦ на мот и Црчрри

семинарът е предназначен за служители на 
ръководни и експертни длъжнос ти от МТсП 
и ВРБ към министъра на труда и социалната 
политика и от други централни и те риториални 
администрации, като задължително ус ловие за 
участие в семинара е номинираните да имат 
базови умения за работа с MS Power Point.

По време на обучението ще бъдат дефини-
рани понятията „знания“, „умения“ и „навици“ 
като основополагащи за успешното комуника-
тивно поведение. участниците ще се запознаят 
с необходимите качества и умения за делово 
общуване, умения за управления на конфликти, 
уменията за използване на „аз-посланията“.

В резултат на семинара участниците ще 
усвоят знания за разновидно стите и стиловете 
на междулич ностното общуване, както и за и 
различните видове комуникативни ба риери и 
грешки при деловото общуване и ще придобият 
умения за оце няване на различни поведен-
чески модели на общуване.

На успешно завършилите семинара ще 
бъде издаден сертификат за учас тие по 
утвърден стандарт на ЦРЧРРИ.
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АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Период на Провеждане:  30 юли  –  23  ноември 2018 г.
курс за Придобиване на ПроФесионална квалиФикаЦия от  безработни лиЦа По нПдз - 2018 г.

В обучението са застъпени дисциплини, 
които ще подпомогнат курсистите да работят 
ефективно   в екип. Те ще получат знания относно 
трудово правната регламентация на професията 
и организацията на трудовия процес.

участниците ще получат още и необходимите 
практически знания за работа със съвременни 
продукти и технологии, необходими за 
ефективно функционираща администрация, 
за осигуряване на безопасните условия 
на труд при боравенето със съответната 
техника, познаване на правилата при 
изготвяне на различни документи, 
съпътстващи административната работа.  

Те ще придобият знания и умения, които ще 
им помогнат да познават правилата на бизнес 
протокола и етичните норми за работа в екип. 

успешно завършилите курсисти ще получат 
втора степен на професионална квалификация 
и съответния документ, удостоверяващ 
техните компетенции – свидетелство за 
професионална квалификация.
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