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ПРОЕКТЪТ 

Програма „Еразъм+“, проект „Пътища за повишаване на квалификацията за 
заетост“, UPthEM, въвеждащ иновации за предоставяне на възможности за заетост и 
предприемачество на възрастни от групи в неравностойно положение, финализира 
своите резултати и дейности през октомври 2021 г. Обучителната програма UPthEM за 
учащи в неравностойно положение и бъдещи предприемачи се реализира в съвместно 
обучение за преподаватели от петте участващи държави в Гранада (Испания) и се 
проведе пилотно сред 50 възрастни от България, Румъния, Полша, Гърция и Испания. 
Бяха създадени 50 вдъхновяващи видеоклипа, представящи мотивационни истории на 
успешни хора, изправени пред трудности. 

Резултатите от проект UPthEM могат да бъдат използвани в разработването на 
национални програми за заетост и в инициативи, ръководени от европейските мрежи. 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА UPTHEM 

Обучителната програма UPthEM е основният резултат от проекта по Програма 
„Еразъм+“. Тя съчетава учебни модули за обучение по предприемачество и пригодност 
за заетост с ролеви игри и симулации на процеса на търсене на възможности за заетост 
или стартиране на бизнес. Проектирана е в обща част и 4 модула: 

v Социално и професионално овластяване; 
v Възможности за обучение и предприемачески решения; 
v Креативно мислене и изграждане на самочувствие;  
v Зелено предприемачество и устойчиво развитие. 

Модулите на програмата имат за цел разширяване и развитие на компетенциите 
на обучаващите и учащите се възрастни, както и насърчаване на предприемаческото 
мислене и увереност. Всеки модул има теоретична част, предлага набор от ресурси за 
преподаване и обучение, както и инструкции за фасилитатори. Има също така планове и 
инструменти за оценка и мониторинг. 

На български език Програмата UPthEM може да бъде открита на следния 
линк: https://www.adodunav.org/uploads/BG_UPthEM_Program.pdf  

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ 

Обучение на бъдещи обучители и фасилитатори на програмата UPthEM за 
амбициозни предприемачи в неравностойно положение се проведе в хибриден формат в 
Гранада, Испания, 4-7 октомври 2021 г. Участниците се включиха в самообучение по 
програмата и нейните модули. 
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ПИЛОТНО ТЕСТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА UPTHEM 

Пилотното тестване на програмата UPthEM с представители на целевите групи се 
проведе в петте участващи страни през втората половина на октомври 2021 г. 
Иновативната обучителна програма е насочена към хора в неравностойно положение от 
четири различни групи: хора, които са изправени пред социално-културни бариери (пол, 
етническа принадлежност или свързани с религия), икономически бариери (свързани с 
безработица и бедност), географски неблагоприятни условия (живеещи в отдалечени и 
селски райони с ограничени възможности за заетост и по-висок, в сравнение с другите 
региони, процент на дългосрочна безработица) и хора с увреждания . Тези четири групи 
често са изключени от възможностите за обучение през целия живот на централно ниво. 

МУЛТИПЛИЦИРАЩИ СЪБИТИЯ 

Пет мултиплициращи събития, проведени в петте участващи страни, представиха 
дейностите, изводите и резултатите от проект UPthEM. Те са ключови за бъдещото 
изпълнение на обучителната програма и нейния принос за по-добри възможности за 
заетост на хората от групи в неравностойно положение. По време на събитията бяха 
обсъдени конкретни идеи за бъдещо изпълнение на програмата за насърчаване на 
предприемачеството. 


