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НОВИНИ ЗА ПРОЕКТА 

Партньорите в проекта „Пътища на повишаване на квалификацията за 
заетост“, проект UPthEM, завършиха разработването на UPthEM програма за обучение, 
предназначена за обучение на начинаещи предприемачи в неравностойно положение. 
Програмата се фокусира върху четири различни групи в неравностойно положение: хора, 
които са изправени пред социално-културни бариери (на основата на пол, етническа 
принадлежност или религия), икономически бариери (свързани с безработица и бедност), 
географски бариери (живеещи в отдалечени и селски райони с ограничени възможности 
за заетост и по-висок, спрямо другите региони, процент на дългосрочна безработица) и 
хората с увреждания. През октомври 2021 г. партньорите по проекта ще организират 
обучение на преподаватели на възрастни за прилагане на програмата UPthEM, 
последвано от онлайн разпространение и 5 мултиплициращи събития, насочени към 
предприемачи от групите в неравностойно положение. Партньорите по проекта 
създадоха видео истории на успешни предприемачи с неблагоприятно минало в 
България, Румъния, Полша, Гърция и Испания. Колекцията на успешни мотивационни 
истории е визуално помагало за програмата UPthEM. 

Колекцията от мотивационни видеоклипове може да се види в YouTube канала на 
проекта: https://www.youtube.com/channel/UCcANtomI_PRsfiI3_C9710g. 

Ето късче от историите за преодоляване на трудностите! 

 

МОТИВАЦИОННИ ИСТОРИИ 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИО-КУЛТУРНИ 
БАРИЕРИ 

“Осмели се! Бъдещето е все още неписана книга”, 
историята на Рамона Попеску от Румъния, млада вдовица и 
майка, завършила изобразително изкуство. Преди две години 
тя създава селскостопански/ пчеларски бизнес в град 
Тополовени, след като получава достъп до европейските 
фондове чрез програмата Leader. Пчеларският бизнес на 
Рамона има трудно и болезнено начало, но с дръзновение, със самочувствие и с 
подкрепата на хората около нея, бизнесът започва да расте. 

Със своите умения в изкуството (Рамона е завършила изобразително изкуство), 
пчеларския си опит (тя произхожда от семейство на фермери) и участието в курс за 
обучение във ферма в Швеция, Рамона успява да превърне меда във висококачествен 
продукт и за създаде добър имидж на този продукт. " 
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ БАРИЕРИ 

“Един ден историята ще оцени какво сме направили за нашия 
регион”, Стефан Проданов от Свищов (България).  

Стефан е председател на Сдружение „Съвет по туризъм – Свищов“. 
Целта н организацията е да съхрани културното и историческото 
наследство в Oбщина Свищов, и по-специално наследството 
свързано с римския археологически парк Нове и да привлече 
туристи до отдалечените, по отношение на инфраструктура, град и 
регион. Сдружението създава група за римски възстановки.  

 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ БАРИЕРИ 

“Да потърсиш професионална подкрепа”, Сара Караскоса от Манча Реал (Mancha 
Real) в Андалусия (Испания). 

След като получава докторска степен в областта на педагогиката, бакалавърска степен 
по психология и магистърска степен по педагогическа психология, преди 12 години тя 
създава компания в образователния сектор Educarium. Преодолява липсата на 
административно обучение и счетоводна неграмотност, като привлича съмишленици в 
тези области и като получава местна, държавна, регионална и европейска помощ и 
помощ за жена, работеща в селските райони. 

 “Да обърнеш предизвикателствата във възможности”, Elpiniki Chatzidimitriou & 
Christina Papagianni от Солун (Гърция) стартират уебсайт за производители на 

здравословна храна в Гърция по време на първата 
карантина за Covid-19, като същевременно се опитват да 
поддържат здравословна диета. Преодолявайки 
трудностите, свързани с ограниченията на физическото 
движение по време на пандемията, те осъществяват голяма 

част от работата си по електронен път и се научават да го правят добре и ефективно. 

“Не се предавай ако вярваш в своята идея”, Konrad Ziaja (Полша). 

Конрад Зяя, главен изпълнителен директор на 
стартиращото предприятие CinematicVR, което произвежда 
всички видове VR и AR съдържание за бизнес клиенти, 
започва своя бизнес с обучение, техническата и 
финансовата подкрепа на платформа за стартиращи фирми 
в Източна Полша. Той вярва в идеята си и непрекъснато се 
стреми към усъвършенстването и разширяването на 
компанията. 
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ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКО УВРЕЖДАНЕ   

 “Театър Цвете”, Цвете Янева (България) е директор на театър „Цвете“. Театърът работи 
с деца от малцинствени групи, някои от тях с интелектуални, сензорни или физически 
проблеми и често произхождащи от много бедни семейства. Цвете Янева завършва 
инженерство, а по -късно учи куклена режисура в Националната академията за театрално 
и филмово изкуство на България. Въпреки че е човек в инвалидна количка и страда от 
множествена склероза, тя открива, че най-голямата трудност в работата ѝ е недостигът 
на средства за култура. Мотивирана от любовта си към децата и професията, заобиколена 
от съмишленици, тя не спира да учи и да въвежда иновации; и с помощта на европейски 
проекти. 

 


