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ФОКУСНА ФОКУс
През месец септември т.г., по споразумението 

между Международния обучителен център 
(МоЦ) на Международната организация по труда 
(МоТ) и ЦРЧРРИ ще се проведат три семинара 
за служители от администрацията на МТсП към 
министъра на труда и социалната политика.

Инспектори по труда от териториалните ди
рекции „Инспекция по труда“ на Изпълнителна 
агенция „главна инспекция по труда“ (Иа 
гИТ) ще разширят знания и умения по 
въпроси, свързани с контрола при работата с 
опасни химически вещества.

Политиките и подходите при активиране 
на неактивни лица за включване в трудова 
заетост ще са фокусът на обучение за 
служители от дирекция „Бюро по труда“ 
(ДБТ), ромски медиатори, трудови медиатори 
и трудови консултанти, които обслужват 
неактивни безработни лица.

служители на ръководни 
длъжности от регионалните дирекции  
„социално подпомагане“ (РДсП) и дирекции 
„социално подпомагане“ (ДсП) на  
агенция „социално подпомагане“ (асП), чиито 
професионални дейнос ти са свързани със 
закрила на детето, както и от Държавна агенция 
„Закрила на детето“ (ДаЗД), ще разискват 
различни подходи и методи при работа по случаи 
на деца, въвлечени в родителски конфликти.

През месеца ще се проведат и три 
професионални обучения в смесена форма 
– присъствена и дистанционна. Две от тях 
са предназначени за социални работници, 
като съобразно спецификата на работа, са 
профилирани в различни програми: „социална 
работа с деца и семейства в риск“ и „социална 
подкрепа на лица и семейства“.

Третото обучение е предназначено за трудови 
посредници от извършващи дейности, свързани 
с мотивирането и ориентирането на безработни 
лица, с цел интегриране на пазара на труда.

Продължават обученията за безработни 
лица по Националния план за действие със 
заетостта (НПДЗ). През настоящият месец ще  
започне курс по „Текстообработване“.
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Н П Д ЗОБУЧеНиЯтА пО НпДЗ От 
НАЧАЛОтО НА 2018 г.

В периода от началото на годината до края 
на месец август в Центъра са проведени 
общо девет курса за професионална 
квалификация на безработни лица по НПДЗ. 
Два от тях бяха предхождани от обучения по 
ключови компетентности.

Новост тази година са адаптираните  
програми, които отразяват завишените 
изисквания на Национална агенция за 
професионално образование и обучение 
(НаПоо) за числено съответствие 
на практическата и теоретична 
подготовка, в съответствие с Държавните 
образователни изисквания  (ДоИ) 
за придобиване на квалификации по 
професии, разработени съгласно чл. 13, ал. 4 
от Закона за професионалното образование 

и обучение (ЗПоо) и съдържащи Единици 
резултати от учене (ЕРу).

участниците в курсовете по „озеленяване 
и цветарство“ облагородиха зелените площи 
в Центъра, като освен, че засадиха сезонни 
цветя, подобриха и цялостния ландшафт със 
залесяване с дървесни видове.

Екскурзоводите от курса „Екскурзоводско 
обслужване“ имаха възможността да 
почерпят опит директно от професионални   
екскурзоводи, като се включиха в софийски 
турове, осигурени от Центъра.

За поредна година едни от найдобре 
реализиралите се курсисти, обучени в 
Центъра, се оказват готвачите от курса  
„Производство  на   кулинарни  
изделия и  напитки“. 
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В средата на месец август започна и вторият 
за годината курс по тази специалност, като 
броят на участниците е увеличен.

Производствената практика на  
курсистите бе във водещи софийски 
ресторанти, като поголямата част от тях бяха 
поканени да започнат работа веднага след 
приключването на обучението. 
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сфераУКрепвАНе НА 
меЖДУиНститУЦиОНАЛНите 
пАртНЬОрствА в сОЦиАЛНАтА сФерА

ЦРЧРРИ започва изпълнението на проект 
„Интегрирани обучения за администрацията 
на пазара на труда и в социалната сфера“, 
който се финансира по оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“.

Проектът е насочен към служители от 
администрациите, които са пряко ангажирани 
с формирането и/или изпълнението на 
политиките в сферата на пазара на труда, 
условията на труд, социалното включване, 
здравеопазването, равните възможности 
и недискриминацията.

Проектът цели да допринесе за 
модернизиране на институциите на пазара 
на труда и в социалната сфера (понятието 
„социална сфера“ обхваща в случая 
социалното включване, здравеопазването, 
равните възможности и недискриминацията 
и условията на труд) чрез повишаване на 
квалификацията на заетите в тях. Това ще се 
осъществи посредством серия от обучения 
и инициативи от различен характер. Те ще 
бъдат специализирани и ще се основават 
на интегриран принцип, т.е представители 
на различни заинтересовани страни ще се 
обучават едновременно по определена тема 
с използване на едни и същи теоретични 
и практически подходи и методи на 
преподаване с цел получаване на максимален 
ефект от предаването на конкретни знания 

и умения, касаещи политиките в дадена 
сфера. Инициативите  конференции, 
кръгли маси, учебни посещения, работни 
срещи, дискусии и др., ще бъдат насочени 
към обмяната на опит и добри практики, 
разширяване на професионалните контакти 
на представителите на целевите групи и 
понататъшно развитие и надграждане на 
междуинституционалнните партньорства.

Проектът ще допринесе за развитие 
на устойчиво взаимодействие на  
институционално ниво в сферата  
на социалните политики и 
политиките по заетостта.

Поставените цели ще бъдат постигнати 
чрез осъществяване на специализирани 
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интегрирани обучителни инициативи, 
предимно в семинарна форма по теми, 
съобразно актуалните аспекти на политиките 
от областите на компетентност на министъра 
на труда и социалната политика и ще се 
отличават от други традиционно провеждани 
обучителни услуги на пазара на труда. с оглед 
на търсен поголям ефект в сравнение с този 
от конвенционалните обучения, провеждани 
в социалната сфера и пазара на труда, 
представители на различни целеви групи, 
имащи отношение към реализирането на 
дадена политика, ще се обучават едновременно 

по единна комплексна методика чрез 
прилагане на интерактивни методи и обмяна 
на опит и добри практики.

ЦРЧРРИ има дългогодишен опит с обучителни 
инициативи по сходни теми, като прилага 
интегриран подход, базиран на развитието на 
собствен методически ресурс. Именно тези 
обстоятелства ще дадат основа за постигане 
на ефективност от планираните обучения и 
инициативи, която да допринесе за по висока 
резултатност от работата на институциите в 
социалната сфера и пазара на труда.
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курсът е предназначен за безработни лица, 
които след приключването му ще могат да 
използват основните компютърни програми, 
необходими за обслужването на стандартни 
офисни задачи – да намират информация, да 
участват в разработването на техническа и 
технологична документация, да осъществяват 
оперативна дейност, свързана с обработването 
на документи  въвеждане, разпечатване, 
обмен на текстови файлове, да работят с 
електронни таблици. 

ГРАФИКгрАФиК НА ОБУЧеНиЯтА 
преЗ месеЦ септември

ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ

Период на Провеждане: 3 сеПтември – 29 октомври 2018 г.
курс за Придобиване на Професионална квалификация от безработни лица По нПдз - 2018 г.

след приключване на обучението курсистите 
ще познават изискванията и разпоредбите на 
нормативните документи, регламентиращи 
дейностите при използване на компютърна 
техника и ще умеят да се справят с офисните 
административни процедури.

успешно завършилите курсисти ще 
придобият първа степен на професионална 
квалификация по професия „оператор на 
компютър“ и ще получат съответния сертификат 
за получените компетенции.
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обучението ще се проведе в смесена 
форма (присъствена и дистанционна) и е 
предназначено за социални работници, 
притежаващи образователна степен 
„бакалавър” по специалността и/или стаж до 
пет години на позицията.

Целта на програмата е след приключване 
на пълния курс на обучение, участниците да 
познават механизмите за взаимодействие с 
институциите и гражданските организации 
и да умеят да координират работата им по 
случай. участниците ще са придобили знания 
и умения за спецификата на социалната работа 
с деца и младежи с проблемно поведение като 
осъществява контрол и мониторинг по тези 
случаи в съответствие със съществуващата 
нормативна база; да идентифицират и работят 
по случаи на синдрома на родителското 

ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ „СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК”

дати за Присъствена форма: 10 – 14 сеПтември 2018 г.
дати за дистанционно обучение: 15 сеПтември – 15 октомври 2018 г.

Програмата се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

отчуждение, както и за спецификата на случаите 
на насилие и трафик на деца, като могат да 
предприемат мерки и по тяхната превенция. 
В програмата на обучението е залегнала 
практически ориентирана работа по социални 
услуги за деца, както и прилагане на адекватни 
подходи и методи в социалната работа за 
деца и семейства в риск.

В методиката на обучението са застъпени 
теория, изразена в лекции и презентации, 
както и решаване на практически задачи и 
включване в дискусии.

след успешното приключване на обучението 
в присъствена и дистанционна форма, 
курсистите ще получат удостоверение на 
МоН за професионална квалификация 
по част от професия.
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обучението е предназначено за социални 
работници със стаж до 2 години или служители 
без квалификация по специалността и 
ще се проведе в комбинирана форма – 
присъствена и дистанционна.

Програмата е разработена на основание 
Рамкови програми Д за начално професионално 
образование с придобиване на квалификация 
по част от професия. Рамкови програми Д на 
МоН се основават на чл. 136, ал. 2, във връзка с 
чл. 10, ал. 3, т. 5, чл. 11, т. 5, чл. 12, т. 4 от Закона 
за професионалното образование и обучение.

Тя цели да запознае участниците с принципите 
на съвременната социална политика, процеса 
на деинституционализация и нормативната 

ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ „СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА НА ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА”

дати за Присъствена форма: 10 – 14 сеПтември 2018 г.
дати за дистанционно обучение: 15 сеПтември – 15 октомври 2018 г.

Програмата се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

база в сферата на социалните дейности, 
както и механизмите за взаимодействие на 
институциите и гражданските организации 
при работата по отделни  случаи. Те ще 
придобият знания и умения за самостоятелна 
работа и в екип по случай.

обучението е силно практически 
ориентирано, като на дистанционната 
платформа то преминава основно в 
разрешаване на конкретни казуси и обсъждане 
на дискусионни въпроси от естеството на 
работа на участниците.

успешно завършилите курсисти ще получат 
удостоверение на МоН за професионална 
квалификация по част от професия.

обучението е предназначено за служители от 
ДБТ към аЗ, извършващи дейности, свързани с 
трудовото посредничество.

Програмата има за цел да съдейства за 
професионалното развитие на служители от 
ДБТ чрез повишаване на компетентностите 
им в областта на трудовото посредничество 
и надграждане на специфични знания и 
умения по професията. 

ПРОГРАМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ТРУДОВИ ПОСРЕДНИЦИ

дати за Присъствена форма: 17 – 21 сеПтември 2018 г. 
дати за дистанционно обучение: 22 сеПтември – 22 октомври 2018 г.

Програмата се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

обучението ще се проведе в комбинирана 
форма: 36 учебни часа в присъствена и 94 
учебни часа в дистанционна форма. 

след успешно приключване на 
обучението участниците ще получат 
удостоверение за професионална 
квалификация по част от професия съгласно  
Наредба № 4/16.04.2003 г. на МоН.
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семинарът е предназначен за служители от 
ДБТ, ромски медиатори, трудови медиатори 
и трудови консултанти, които обслужват 
неактивни, безработни лица.

социалната интеграция, активното приоб
щаване на икономически неактивните лица 
в трудоспособна възраст и на безработните 
от уязвимите групи на пазара на труда, са 
сред приоритетите на аЗ. Пре доставянето 
на посреднически услуги на неак тивните 
лица изисква непрекъснато развитие на 
компетентностите на служителите от ДБТ.

ПОЛИТИКИ И ПОДХОДИ ПРИ АКТИВИРАНЕ НА НЕАКТИВНИ ЛИЦА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В 
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

семинар, 20 – 21 сеПтември 2018 г.
форма на обучение: Присъствена

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

дейностите относно активирането на неактивни 
лица, както и усъвършенстване на уменията им 
за решаване на конкретни казуси чрез обмяна 
на опит и добри практики. 

В резултата на семинара участниците ще 
разширят уменията за моти виране на неaктивни 
лица, като усвоят конкретни комуникативни 
тех ники за провеждане на срещи с неактив ни 
и продължително безработни лица. Те ще са 
придобили знания и умения за прила гане на 
индивидуален подход при рабо тата с уязвими 
групи на пазара на труд.

На успешно завършилите семинара ще 
бъде издаден сертификат за участие по  
ут върден стандарт на ЦРЧРРИ.

В обучителната програма са заложени 
теми, които ще създадат предпоставки за 
задълбочаване на познанията на участниците 
за норматив ната уредба, регламентираща 
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обучението е предназначено за служители на 
ръководни длъжности от РДсП и ДсП на асП, 
чиито професионални дейнос ти са свързани 
със закрила на детето и от ДаЗД.

Всяка семейна раздяла, особено в услови
ята на родителски конфликт, притежава раз
лични особености, които предоставят разли
чен тип поведенчески и емоционален отговор 
от самото дете, в зависимост от неговите 
индивидуални характеристики, възраст и ка
пацитет за справяне. В този смисъл е важно 
работещите с деца да имат необходимите по
знания за начина на реагиране и за разпозна
ване на ранните сигнали за риск, за да могат 
чрез съдействието на специалисти от другите 
служби, да посрещнат специфичните потреб
ности на децата, попаднали в такава ситуация.

РАБОТА ПО СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ВЪВЛЕЧЕНИ В РОДИТЕЛСКИ КОНФЛИКТИ

семинар, 27 – 28 сеПтември 2018 г.
форма на обучение: Присъствена

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

семинарът цели повишаване на познанията 
за разпознаване на случаи на деца, въвлечени 
в родителски конфликти и изграждане на 
умения за иницииране и ор ганизиране на 
срещи с цел превенция на от чуждението в 
т.ч. „медиирани срещи“ между родители и 
деца, жертви на конфликти. същевременно 
ще бъдат надградени умения за разпознаване 
на индикации за родителско отчуждение 
и прилагане на адекватни тактики срещу 
симптоми на отчуждение на децата от ро
дителите, както и развити умения за насочване 
към ус луги за деца, въвлечени в родителски 
кон фликт (напр. към центрове за обществена 
подкрепа и контактни центрове). 

На успешно завършилите семинара ще 
бъде издаден сертификат за участие по ут
върден стандарт на ЦРЧРРИ.
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обучението е предназначено за  
инспектори по труда от териториалните ди
рекции „Инспекция по труда“ на Иа гИТ. 
Необходимо е те да имат практика в областта 
на контрола и основни познания в областта 
на здравето и безопасността при работа с 
химични вещества. критерий за подбор на 
групата е и номинираните инспектори да са 
предвидени да участват в планираната от Иа гИТ 
Национална информационноинспек ционна 
кампания „управление на опасните вещества 
на работното място” 2018  2019г. В тази връзка 
е необходима актуализация и допълване на 
техните знания по темата. 

Във връзка с текущата паневропейска 
кампания „Здравословните работни места уп
равляват опасните вещества“ 20182019 г., Ев
ропейската агенция по безопасност и здраве 
при работа (EU OSHA) публикува второто си 
проучване за новите и нововъзникващите ри
скове в предприятията (ESENER2). Данни те 
показват, че „работниците от всички секто
ри са изложени на риск от въздействието на 
опасни вещества.“ около 38 % от европей
ските предприятия съобщават за потенциално 
опасни химически или биологични вещества на 
работните си места. 

обучението предоставя възможност да се 
предприемат действия и мерки в рамките на 
компетентността на проверяващите органи за 

КОНТРОЛ ПРИ РАБОТАТА С ОПАСНИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

семинар, 25 – 27 сеПтември 2018 г.
форма на обучение: Присъствена

семинарът се осъществява в рамките на сПоразумението между моц на мот и црчрри

подобряване на управлението и премахване 
или поне намаляване на рисковете при работа 
с опасни и вредни химични вещества. акту
алността на темата се предопределя и от пла
нираната от Иа гИТ национална информа
ционноинспекционна кампания в рамките на 
паневропейската „управление на опасните 
вещества на работното място” 2018 – 2019 г.

На успешно завършилите семинара ще 
бъде издаден сертификат за участие по ут
върден стандарт на ЦРЧРРИ.
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Бюлетинът се финансира по Споразумение между МОЦ на МОТ и ЦРЧРРИ.
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