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1. Очаквания на читателя
Този документ ще предостави на читателя общ преглед на проекта FINE2WORK, както и насоки за
изпълнението. Развитието и методологията на проекта ще бъдат обяснени, заедно с кратко
обяснение как са възникнали материалите и как са предназначени да бъдат използвани. В
допълнение, този документ ще обясни как да приложите всичко на практика и как да увеличите
максимално обхвата и резултатите.
Ще бъдат дадени инструкции, предложения и съвети как да осъществите внедряването, как да
достигнете до повече хора и как да създадете синергии с други организации.

2. Въведение
Нарастващото използване на дигитални технологии като смартфони, таблети, лаптопи и настолни
компютри за работа у дома и другаде бързо трансформира традиционния модел на работа. Това
може да подобри баланса между професионалния и личния живот, да намали времето за
пътуване и да повиши продуктивността.
Проучване (EUROSTAT 2017) показва, че има стабилно увеличаване на възрастните, работещи от
вкъщи. По-конкретно, процентът на заетите лица на възраст от 15 до 64 години в ЕС, които
обикновено работят от дома, е 5,0% през 2017 г. В ЕС обикновено повече самостоятелно заети
лица са работили от дома (18,1%), отколкото служителите (2,8%) . Честотата на работа от вкъщи
се увеличава с възрастта, което показва необходимостта на възрастните и възрастните да останат
в работната сила. Само 1,6% от 15-24-годишните в ЕС обикновено са работили от вкъщи през 2017
г., което нараства до 4,7% от 25-49-годишните и 6,4% от 50-64-годишните. В допълнение към
горното, изследванията показват, че малко по-висок дял от жените в ЕС обикновено работят от
вкъщи (5,3%), отколкото мъжете (4,7%).
Трудът е определящ фактор за равенството между половете и икономическата независимост на
жените, но и важен за цялата икономика. Моделите на заетост на жените са тясно свързани с
майчинството. По същия начин, друга категория възрастни, която предпочита работата от вкъщи,
е групата на възрастните с увреждания. Над 15 % от заетите хора с увреждания са работили от
вкъщи през 2011 г., в сравнение с 13 % от тези без увреждане, независимо кое от двете
определения за увреждане се използва.

3. Описание на проекта
Проектът има за цел да предостави на възрастните тристепенна програма за повишаване на
квалификацията за придобиване, развитие, оценка и валидиране на набор от основни
компетенции (финансови, дигитални и предприемачески), за да могат да отговорят на нуждите от
дистанционна работа. Развитието на проекта се основава на: скрининг на умения за одит на
текущо придобиване на умения, интервенция чрез възможности за повишаване на
квалификацията за LLL (напр. F2F обучение, електронно обучение, предоставяне на MOOC,
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семинари, създаване на FINE2WORK ДИСТАНЦИОНЕН ХЪБ ) и външно оценяване-валидиране на
новопридобитите компетентности в среда за неформално обучение.
Това ще бъде постигнато чрез онлайн инструмента за оценка, който трябва да бъде проектиран
въз основа на екосистемата на ОТВОРЕНИ ЗНАЧКИ и рамката за компетенции FINE2WORK с
вградени еталони и индикатори за измерване на знанията и уменията на възрастните (скрининг
за идентифициране на умения и текущ напредък).

В горния контекст, това цели да:
1. Да се осигурят висококачествени възможности за обучение за възрастни, така че те да
подобрят своите дигитални и финансови компетенции, като същевременно придобият
нови ключови компетенции като предприемачески умения в опит да си осигурят социално
приемане, достъпа и участието в пазара на труда и обществото. Това може да доведе до
заетост, като например създаване на собствен „домашен бизнес модел“ или „работа от
разстояние като служители“, като по този начин проучи възможностите, предоставени от
цифровия и технологичен напредък.
2. Да се улесни достъпът до програма за пътеки за повишаване на квалификацията чрез
проектиране на инструмент за идентифициране и скрининг на умения, предоставяне на
учебна програма, адаптирана към нуждите от обучение на целевата група, и валидиране
на тези умения, придобити чрез неформално обучение.

Основните резултати на проекта са:
1. ПЪЛНИЯТ НАБОР ИНСТРУМЕНТИ за подкрепа на организации за възрастни да разработят свои
собствени стратегии за насърчаване на финансовата грамотност, свързана с предприемаческите
умения, при насочване към възрастни (жени) да влязат или да се включат отново на пазара на
труда от разстояние или онлайн.
2. Инструментът за ЕКО-СИСТЕМА ОЦЕНЯВАНЕ и ВАЛИДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ЗНАЧКИ за наблюдение,
запис, оценка и валидиране на придобиването на горното умение с помощта на Open Badges.
3. Динамичният и интерактивен ПОРТАЛ/ПЛАТФОРМА, който ще служи за различни цели и ще има
различни функционалности.

4. Карта на проекта
Проектът FINE2WORK следва логичен метод, за да осигури създаването на висококачествени
продукти, отговарящи на нуждите на нашите целеви групи. Въз основа на изследвания и анкети,
проведени с целевите групи, стигнахме до изводите какви нужди трябва да покрием и
пристъпихме към създаване на рамката, която беше в основата на разработването на учебните
материали. След това продължихме да разработваме образователния пакет с учебните
материали и допълнителни ресурси. След това създадохме набора от инструменти и накрая
кампанията за устойчиво развитие.

Проучване

Рамка

Образователен
пакет

Отворени
значки

Набор от
инструменти

Препоръки
на
политиките
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5. Проектни резултати
За всеки интелектуален продукт консорциумът се постара да произведе материали с най-високо
качество и полезност, като се стреми да привлече възможно най-много участници от всички
целеви групи.

IO1 - ИНДЕКСНО КАРТИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ДОМАШНА ИЛИ ДИСТАНЦИОННА РАБОТА ЗА ВЪЗРАСТНИ С
ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА ОТ
НАЦИОНАЛНО ДО НИВО НА ЕС
Главни цели:
1. Да се изготвят основани на доказателства данни за всяка страна партньор, на която ще се
основават FINE2WORK ХЪБОВЕ, и взаимното обучение да се проведе на ниво ЕС сред
партньорите по време на C1 JSTT.
2. Да продължи да проучва текущата сцена в страните партньори във връзка с ключовите
аспекти на проекта:
- текущата сцена по отношение на възрастните (особено жените), работещи дистанционно
или от вкъщи,
- финансовите/предприемаческите нужди на учащите се на възрастни с ограничен достъп
до пазара на труда (акцент върху жените) и обучаващите възрастни и установените
пропуски за подкрепа на предприемаческия дух,
- стратегиите/политиките на национално ниво във връзка с въвеждането на финансова,
дигитална и предприемаческа грамотност в обучението на възрастни,
- предоставяне на възможности за обучение на обучаващи възрастни в публичния/частния
сектор в конкретната област
- съответствието на националните политики/практики със стратегиите и инициативите на
ЕС в областите, които се разглеждат тук
- дигиталните нужди на обучаващите възрастни и младите възрастни и дигиталните
пропуски, установени на пазара на труда на всяка страна.
Постигнати резултати:
1. Разработване и реализиране на проучване
2. Национални доклади за взаимно обучение. Партньорите ще изготвят Национален доклад
на английски език (включително резултати от анкети и кабинетни изследвания по темите,
анализирани по-горе), представящ състоянието на техниката в тяхната страна, което ще
включва предизвикателства, нужди, политики, стратегии и т.н..
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3. Сравнителен доклад (ИНДЕКС), който включва профила на възрастните, условията на
заетост и техните финансови, дигитални и предприемачески профили (нужди и пропуски),
както и нивото на знания и умения на обучаващите възрастни.
4. FINE2WORK Академия и Набор от инструменти, който е колекция от ресурси от всички
партньори във всяка държава-партньор, с електронни инструменти, ресурси, статии и т.н.
Всички резултати от IO1 са достъпни на уебсайта на проекта: https://fine2work.eu/io1/

IO2 – FINE2WORK Референтни показатели и индикатори за
образователен пакет за рамката на компетенциите – учебни
модули
В Интелектуален продукт 2 партньорите използваха констатациите от сравнителния доклад,
изготвен в IO1, за да анализират компетенциите, които трябва да се развият в участващите страни.
Въз основа на това партньорите избраха предметите, които трябва да се преподават, и ги
организираха в 3 модула с множество подтеми: Предприемачески умения, Финансови умения и
Дигитални умения.
Компетентните рамки FINE2WORK бяха разработени след това за всеки модул и станаха основата,
върху която беше разработен целият курс на обучение.
Всички резултати от IO2 могат да бъдат открити на уебсайта на проекта https://fine2work.eu/io2/

IO3 – FINE2WORK екосистема и платформа: електронно
обучение, оценяване и процес на валидиране
IO3
1. Да се проектира екосистемата, в която ще се развива системата за Отворени значки
(базирана на рамката за компетенции-IO2), за да идентифицира, разпознава и валидира
дигиталните, финансовите и предприемаческите умения на възрастните.
- Насърчаване на използването на иновативен ИНСТРУМЕНТ за електронна оценка за
прозрачност, валидиране и признаване на различните компетенции, които да бъдат
придобити чрез взаимодействието между организации за възрастни, университети,
образователни центрове, училища, предприятия, заинтересовани страни и власти в
отворен и дигитален настройка (Еразъм+ Хоризонтални приоритети).
- Да инициира създаването на СИНЕРГИИ между НПО, пазара на труда, институции,
заинтересовани страни, власти и т.н. за одобрение и акредитация на програмата
FINE2WORK и дигиталните, финансови и предприемачески умения на възрастни.
2. Да проектира ДИНАМИЧНА и ИНТЕРАКТИВНА e-ПЛАТФОРМА, която да се използва за
целите на проекта, който ще функционира като отворена учебна среда, предлагаща
следните функции:
- опции за интерактивност чрез e-Academy, които да бъдат създадени с възможности за
обучение, т.е. курсове KA1
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-

Непрекъснато развитие чрез Банката данни от електронни ресурси с полезни електронни
инструменти и ресурси в подкрепа на обучители/доброволци.
- e-Community за менторство, партньорска и експертна подкрепа, насоки и обмен на добри
практики.
3. Да предприеме всички технологични действия за свързване на екосистемата Open Badges
с платформата по отношение на приемането на мисии – предизвикателства, издаване на
Отворени значки и показването им в профилите на учащите и обучителите.
4. To design an e-Manual with instructions and guidelines for the use of the platform.
Всички резултати от IO2 са достъпни на уебсайта на проекта: https://fine2work.eu/io3/
Интерактивната платформа за електронно обучение е готова и достъпна за използване тук:
https://academy.fine2work.eu/

IO4 – FINE2WORK пакет за политики: създаване на хъбове
като част от стратегия за преминаване на препоръчителната
политика от местно към национално ниво
Главни цели:
1. Да се проектира, разработи, създаде и тества пилотно пакета от политики, необходим за
прилагането на „ПРОГРАМА ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА FINE2WORK “ (да включва проектна карта,
насоки, шаблони, добри примери, инструменти за наблюдение, практически съвети и др.)
2. Да проектира, разработи и използва КАМПАНИЯ и ПЕТИЦИЯ в подкрепа на въвеждането
на този тип умения сред младите възрастни (както е посочено в Програмата за нови
умения и Стратегията за възрастни)
3. Да се насърчава създаването на FINE2WORK ХЪБОВЕ с подкрепата на обучители за
възрастни, обучители, бизнес и ИКТ експерти, професионалисти, банки, предприятия,
МСП и др., необходими за устойчивостта и експлоатацията на проекта.
4. Да се проектира и изработи FINE2WORK СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ
ПОЛИТИКИ ЗА ДИСТАНЦИОННА ЗАЕТОСТ/РАБОТА ОТ ДОМА за разширяване,
прехвърляне, експлоатация и устойчивост на продуктите на проектите на местно,
регионално, национално ниво на ЕС за по-нататъшна експлоатация.
5. Да се инициира ИНИЦИАТИВАТА FINE2WORK като част от СЕДМИЦАТА НА СТАРТЪП
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ЕС с организиране на различни събития, базирани на продуктите
и постиженията на проекта: изложба на учащите, кампания, награди, петиция и
декларация за ЕС.
6. To implement the strategy designed and the programme with the participation of adults and
adult educators in partner countries.
Всички резултати от IO2 са достъпни на уебсайта на проекта: https://fine2work.eu/io4/
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Раздел A. Насоки за изпълнението на FINE2WORK
[Насоки за изпълнение, мониторинг и оценка на проекта]

A.1. Хронология и участници в изпълнението на програмата
FINE2WORK
Изпълнението на програмата FINE2WORK ще се проведе в Кипър, Латвия, Португалия и
България. Всички партньори, участващи в изпитанията, трябва внимателно да подбират
участниците в изпълнението и да планират изпълнителната част.
По-конкретно, графикът на проекта трябва да бъде ясно дефиниран, за да се гарантира,
че всичко ще върви по план в подходящия момент. Съгласно графика на проекта
изпълнението трябва да приключи до края на септември 2021 г.
Всеки партньор ще избере 10-20 участници от целевите групи. Учителите, които ще бъдат
избрани преди провеждането на опитите, трябва да участват в краткосрочното обучение
(C1), което ще им предложи интензивен курс на обучение с оглед:
 Да се информират за целта на проекта
 Да се запознаят с употребата на Набора от инструменти FINE2WORK, платформата
FINE2WORK и инструментите за оценка FINE2WORK
 Да се създаде Отворена значка и да станат Ментори на проекта
 Да добият общ преглед на задачите, които ще изпълняват
Първоначално беше планирано краткосрочното съвместно обучение на персонала да се
проведе в Кипър. Поради пандемията на коронавируса през април 2021 г. е организирано
онлайн обучение. Продължителността на това обучение е 5 работни дни. В края на него
всички участници ще получат сертификат и менторска значка, която доказва, че са в
състояние да приложат пилотното тестване на програмата FINE2WORK. След това
учителите от всяка съответна държава трябва внимателно да планират дейностите и да
провеждат тестовете в класната стая.

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Март
•

Април
Набиране на участници

•

Май
Краткосрочно
обучение на
обучаващи (C1)

Септември

Осъществяване на
програмата FINE2WORK

Таблица 1: Хронология на осъществяването на програмата FINE2WORK
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УЧАСТНИЦИ В ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Лектори

Обучители

Кипър
•

Латвия
Португалия

1 Лектор

Total: 4 lecturers

•

1-2 обучители

Total: at least 4 trainers

България
Таблица 2: Участници в изпълнението на програмата FINE2WORK

A.2. Докладване
Всички партньори, участващи в изпълнението, трябва да попълнят образеца по-долу,
който съдържа информация относно изпълнението на програмата FINE2WORK. В края на
това пилотно тестване цялата тази информация ще бъде събрана, за да се изготви
подробен доклад за изпълнението. Както беше цитирано по-горе, четири държави
участват в това изпълнение, Кипър, Латвия, Португалия и България.
Този материал, както е илюстриран в таблицата по-долу, се основава на рамката за
компетенции FINE2WORK и е разделен на три модула. Създадена е система Open Badge
за идентифициране и валидиране на уменията на учениците.
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FINE2WORK Курсове
Модул 1:
Предприемачески
компетенции
Модул 2:
Финансови
компетенции
Модул 3:
Дигитални
компетенции
Инструмент
оценка

за

Учебни
материали,
планове за
уроци, тестове
Учебни
материали,
планове за
уроци, тестове
Учебни
материали,
планове за
уроци, тестове

Отворени
значки

FINE2WORK FINE2WORK
място
Банка с
ресурси
Значка
Форум
Eлектронни
Предприемачески
ресурси,
компетенции
електронни
инструменти
и
добри
Значка
практики
Финансови
компетенции
Значка
Дигитални
компетенции
Цялостна значка

Таблица 3: електронна платформа FINE2WORK

По-подробно, електронната платформа се състои от учебни материали и планове за
уроци с цел подпомагане на преподаването на предприемачески концепции и
компетенции. В края на всеки модул студентите изпълняват викторините, за да получат
наградите FINE2WORK. Всеки модул съдържа викторина.
На този етап трябва да се подчертае, че учителите по време на обучителното събитие ще
бъдат запознати с използването на платформата и нейното съдържание, но могат да
използват и електронното ръководство FINE2WORK, което съдържа инструкции относно
използването на платформата. Важно е обаче да се отбележи, че въпреки че учителите
имат на разположение колекция от ресурси, те трябва внимателно да подготвят
материалите, които биха искали да използват, като вземат предвид различните
способности, характеристики и среда на учащия. С други думи, тъй като ще има различия
в нивото на развитие на учениците, учителите трябва да ги отчитат и да могат творчески
да адаптират целия наличен материал към собствения им образователен контекст.
Също така се препоръчва на обучаемите да се разрешава да работят автономно и да
решават дейностите със собствено темпо. Учителите поемат ролята на външни
наблюдатели, позволяващи на децата да си взаимодействат свободно със системата,
която осигурява обратна връзка и стимулира взаимодействието между децата. Те трябва
да се намесват само в случай, че има спорове между учениците или са необходими
допълнителни обяснения. Освен това те са отговорни и за проблеми със софтуера. И
накрая, те трябва също така да гарантират, че всички учащи участват в учебния процес.
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В заключение, тъй като ще има значителни разлики в прилагането във всяка страна,
всички партньори трябва да попълнят следния шаблон, за да изготвят подробно описание
на пилотното тестване на програмата FINE2WORK.

A.3. Методология за оценяване
Вярно е, че за да се приложи ефективна оценка, целите на оценъчното проучване трябва да бъдат
ясно дефинирани. С други думи, въпросът, който трябва да бъде внимателно обмислен, е „Какво
бихте искали да знаете, след като проучването приключи?“. По-конкретно, тази оценка ще
измерва привлекателността и ефективността на електронната платформа FINE2WORK и
инструментите за оценка, преди те да бъдат предоставени открито за използване на национално
ниво и на ниво ЕС.
Инструментът за оценка, който е избран за тази оценка, са полуструктурирани въпросници (виж
Приложение 2 по-долу). Решихме да използваме този специфичен инструмент за изследване въз
основа на целта и темата на изследването. Следователно, тъй като целта на оценката е да се
съберат мнения по отношение на програмата FINE2WORK, въпросниците за привлекателността и
нейната способност за подобряване на уменията се оказаха най-подходящият метод. По този
начин ще можем да събираме големи обеми данни за самоотчитане едновременно от много
различни респонденти. Освен това във въпросниците са включени отворени въпроси, които
позволяват на респондентите свободно да изразяват мнението си по свои собствени термини, да
обясняват и квалифицират отговорите си и да избягват всякакви ограничения. Освен това се
улеснява организацията и анализа на данните.
По-специално, първата част от въпросниците се отнася до лични данни. Целта на следващите
въпроси е да оценят отношението и ефективността, докато са използвали електронната
платформа. По-конкретно, привлекателността, лекотата на използване, нивото на трудност на
инструмента и мотивацията ще бъдат оценени чрез следните въпроси.
В заключение, всички въпросници ще бъдат преведени на съответния език на всяка страна. Накрая
всеки партньор ще изпрати доклад, представящ резултатите от опитите от собствената му страна.

Всички необходими документи, шаблони и въпросници могат да бъдат намерени на Приложение
B: Templates for the Implementation of FINE2WORK.
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Раздел B. Създаване на синергии
Създаване Създаване на синергии и доброволни групи за
подкрепа – към хъбовете FINE2WORK
От гръцки произход, думата синергия означава едновременно действие или усилие, с други
думи: сътрудничество. Накратко, това е сбор от различни сили, които са насочени към една и
съща цел. Въз основа на тази предпоставка синергията съществува, когато двама или повече
души се обединят и действат по един и същи начин за постигане на обща цел.
Следователно синергията е сливането на енергиите на група хора, които обикновено живеят
заедно, за да постигнат една и съща цел. Доста е трудно, тъй като трябва да имате опит в
собствения си живот, да бъдете в синергия с други хора. Например, в емоционалната си връзка
понякога сте усещали, че имате същите енергични намерения като партньора си, но в други
ситуации не толкова.
Тази концепция обаче не е изключителна за афективните взаимоотношения и професионалните
взаимоотношения също трябва да бъдат белязани от синергия, за да функционират правилно.
Изхождайки от принципа за синергията, може да се каже, че бизнес синергията е сбор от усилия
за интегриране на сътрудниците, освен съгласуване на целите и задачите, така че всички да
работят по хармоничен и продуктивен начин. Състои се от пет точки. Това са
• Сътрудничество
• Уважение
• Лоялност
• Ангажираност
• Съюз
Така бизнес синергията е сбор от усилията на всеки член на екипа, които са насочени към една и
съща цел, като например изпълнението на проект.
Бизнес средата, която има синергия, се характеризира главно с това, че членовете на екипа
успяват да извършват определена дейност съгласувано и добре изпълнена. В този смисъл
хората, които са в един и същи екип, трябва да знаят как да се възползват от техническите,
емоционалните и поведенческите умения на всеки човек, за да насочат най-добрите усилия в
изпълнението на даден проект.
Освен това тази среда на синергия позволява постоянно сътрудничество между всички, така че
да има възможност за работа, обмен на опит и споделяне на знания.

Освен това, бизнес среди, които са синергични, имат това като конкурентно предимство на
пазара, тъй като имат хора, които са по-ангажирани с организационната култура и ценностите на
компанията, които наистина работят за налагане на мисията на организацията, както и за
реализиране на нейната визия в ежедневната работа.
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Един синергичен и продуктивен екип може да насочи енергията си за постигане на общи цели и
естествено да бъде по-успешен. Този набор от предимства осигурява на компанията конкурентен
диференциал, за да се позиционира на пазара, който не подлежи на договаряне.
Компания, която има синергична работна среда, е в същото време по-хармонична, по-съвместна
и по-продуктивна. Насърчаването на тези живи чувства в членовете на екипа е много важна роля,
която трябва да изиграят вашите лидери.
Следователно, ако искате вашата компания да изпревари своите конкуренти, вашият екип да бъде
синергичен и продуктивен, членовете ви да бъдат по-отдадени на вашата организационна култура
и вашите резултати да са все по-добри и по-добри, може би е подходящ момент да преосмислите
политики за работа в екип и започнете да насърчавате още повече корпоративна синергия.
Проектът Fine2work се основава на синергично сътрудничество и чрез създаването на
образователния пакет, консорциумът също искаше да сподели своите знания и опит с тези, които
се нуждаят от него, насърчавайки финансови, дигитални и предприемачески умения.
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Раздел C. Кампания и петиция
1.

Въведение

Кампанията FINE2WORK има за цел да:
•
•
•
•
•

Популяризира FINE2WORK програмата
Създаде FINE2WORK Хъбове
Подпомогне информираността на възрастни учащи (повече жени) относно
предприемачески, дигитални и финансови умения
Подкрепи възрастните да създадат свой собствен ‘базиран у дома бизнес модел’ или ‘да
работят дистанционно като служители’
Изгради FINE2WORK Общност със съответните организации, лица, заинтересовани страни,
преподаватели за възрастни, образователни центрове и др.

Кампанията FINE2WORK включва:
•
•
•

2.

Визуални материали, които да бъдат използвани в популяризирането на програмата
FINE2WORK
Публикации в социалните медии, които да бъдат споделени на страницата в социалните
медии на вашата организация
Меморандум за ангажираност между организации, заинтересовани страни и др. за
популяризиране на проекта FINE2WORK

Целеви групи

Директна целева група:
Възрастни учащи (специално жени)
Непряка целева група:
Обучител на възрастни
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3.

Необходими неща:

3.1

Визуални материали

Ето няколко визуални материала – шаблони, подготвени, за да започнете да изграждате вашата
FINE2WORK общност:
•
•
•

•

Флаер 1 (Приложение 1): един шаблон като флаер с обща информация за проекта
Флаер 2 (Приложение 2): един шаблон като флаер и покана за възрастни учащи да се
присъединят към програмата за обучение FINE2WORK
Дизайни за социални медии (Приложение 3): два шаблона за покани за проекта, които да
се използват за Facebook (базирани на размерите на публикации във Facebook и
Instagram), и една обща информация за проекта, която да се използва за банер за събитие
във Facebook
Меморандум за ангажираност (Приложение 4)

3.2

Социални медии

По-долу можете да намерите някои предложени публикации в социалните медии, които да бъдат
споделени на страницата в социалните медии на вашата организация за популяризиране на
проекта и програмата FINE2WORK.

➢ Общи публикации за популяризиране на проекта FINE2WORK
1) Първа публикация
💡 Жените съставляват 52 % от общото европейско население, но само 34,4 % от самонаетите лица
в Европейския съюз (ЕС) и 30 % от стартъп предприемачите.
👉 Проектът FINE2WORK има за цел да:
✅ Насърчи възрастните – главно жени, да бъдат интегрирани в икономиката или като служители,
или като предприемачи въз основа на техните нужди и способности.
✅ Да се осигури висококачествени възможности за обучение за възрастни, така че те да могат да
подобрят своите дигитални и финансови компетенции, като същевременно придобият нови
ключови компетенции като предприемачески умения в опит да се гарантира социалната
интеграция, достъп и участие в пазара на труда и обществото.
👉 Основните резултати от проекта са:
✔️ Набелязване на възможности за домашна или отдалечена работа за възрастни
✔️ Образователен пакет: Включва „Компетентна рамка“ и „Учебни материали“ за трите модула,
които ще бъдат разработени – „Предприемачески, финансови и дигитални компетенции“
✔️ Екосистема за отворени значки: Система за оценяване и валидиране за възрастни учащи
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✔️ Платформа за електронно обучение: Съхранява „Компетентна рамка“ и „Учебни материали“
https://academy.fine2work.eu/ 💻
✔️ Създаване на Набор от инструменти FINE2WORK, който помага за установяване на хъбовете
📢 Заинтересувани сте от нашия проект? Разгледайте нашия уебсайт за най-новите актуализации:
www.fine2work.eu
и
официалната
Facebook
страница:
https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills

2) Втора публикация
💡 ВИЕ СТЕ УЧАЩ ВЪЗРАСТЕН И ИСКАТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРЕДПРИЕМАЧ ДИСТАНЦИОННО?
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ FINE2WORK ОБЩНОСТТА!
📢 Проектът FINE2WORK има за цел да:
✅ Насърчи възрастните – главно жените, да бъдат интегрирани в икономиката или като
служители, или като предприемачи въз основа на техните нужди и способности.
✅ Да се осигури висококачествени възможности за обучение за възрастни, така че те да могат да
подобрят своите дигитални и финансови компетенции, като същевременно придобият нови
ключови компетенции като предприемачески умения в опит да се гарантира социалната
интеграция, достъп и участие в пазара на труда и обществото.
📢 За повече информация посетете нашият уебсайт www.fine2work.eu и официалната Facebook
страница https://www.facebook.com/FINE2WORK_project-101662744706705
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills

➢ Публикации за популяризиране на обучителната програма FINE2WORK
1) Първа публикация
💡 ИСКАТЕ ЛИ ДА ДОБИЕТЕ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ДИГИТАЛНА ГРАМОТНОСТ?
ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ FINE2WORK!
📢 Научете повече за програмата за обучение FINE2WORK на нашия уебсайт www.fine2work.eu
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills

2) Втора публикация
❓ ЗАЩО ЖЕНСКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Е ВАЖНО?
❗ РАЗБЕРЕТЕ ГО В ПРОГРАМАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ FINE2WORK!
📢 Научете повече за програмата за обучение FINE2WORK на нашия уебсайт www.fine2work.eu
#FINE2WORKproject #ErasmusPlus #EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills
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Съвети за социалните медии
•
•
•
•
•
•
•

4.

Хаштагове , които да използвате във вашите постове: #FINE2WORKproject #ErasmusPlus
#EntrepreneurialSkills #FinancialSkills #DigitalSkills
Използвайте свободни снимки във вашите публикации или комуникационни
материали (pixabay.com, unsplash.com, pexels.com)
Запомнящи се фрази като “БЕЗПЛАТНА ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА’
Използвайте емотикони (https://www.piliapp.com/facebook-symbols/ )
Използвайте медии (снимки, видеоклипове, gif): това е по-привличащо вниманието от
обикновения текст и приканва повече ангажираност
Бъдете кратки: ако вие не бихте прочели, когато скролвате вашия Facebook, защото
публикацията е твърде дълга, нашата целева група също не би го прочела
Включете връзки към FINE2WORK уебсайта (https://fine2work.eu/ ) и електронната
платформа за обучение (https://academy.fine2work.eu/ )

Полезни инструменти, за да започнете да
изграждате вашата кампания

Ето списък с полезни онлайн инструменти , които може да намерите за полезни във вашата
кампания:
•
•
•
•
•
•
•

Mailchimp: създаване и изпращане на бюлетини; създаване на целеви страници за
събития; управление на бази данни с контакти
Canva: прост, безплатен, удобен за потребителя софтуер за графичен дизайн
Unsplash, Pixabay, Pexels: свободни за употреба изображения
Coolors: генератор на цветови схеми (https://coolors.co/ )
Flaticon: безплатни векторни икони
Freepik: безплатни вектори, стокови снимки, PSD и икони
Poiliapp : емотикони за вашите публикации в социалните медии

/!\ Винаги се позовавайте на визуалната идентичност на проекта, преди да създадете нов
материал!
Цветовата палета на FINE2WORK е:

#ea6d63

#283256

#f8ccc9

R: 234

R: 40

R: 248

G: 109

G: 50

G: 204

B: 99

B: 86

B: 201
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5.

Приложения

5.1

Приложение 1 – Флаер 1

*на този link можете да получите права на редактор и да редактирате/променяте листовката.
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5.2

Приложение 2 – Флаер 2

*На този link можете да получите редакторски права да преглеждате и променяте дизайна.

5.3

Приложение 3 – Дизайни за социални медии
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1) Шаблон за покана – Facebook публикация

*На този link можете да получите редакторски права да преглеждате и променяте дизайна
2) Шаблон за покана – Instagram публикация

*На този link можете да получите редакторски права да преглеждате и променяте дизайна
.

3) Шаблон за покана – Facebook Банер за събитие
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*На този link можете да получите редакторски права да преглеждате и променяте дизайна.

5.4

Приложение 4 – Меморандум за ангажираност

МЕМОРАНДУМ ЗА АНГАЖИРАНОСТ В ПОДКРЕПА
НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В FINE2WORK
Нарастващото използване на дигитални технологии като
смартфони, таблети, лаптопи и настолни компютри за
работа у дома и дистанционно бързо трансформира
традиционния модел на работа. Може да подобри
баланса между професионалния и личния живот, да
намали времето за пътуване до работното място и да
повиши производителността.
Проучване (EUROSTAT 2017) показва, че има стабилно
нарастване на възрастните, работещи от вкъщи. Поконкретно, процентът на заетите лица на възраст от 15 до
64 години в ЕС, които обикновено работят от вкъщи, възлиза на 5,0% през 2017 г. В ЕС обикновено
повече самостоятелно заети лица работят от дома (18,1%), отколкото служителите (2,8%) .
Честотата на работа от вкъщи се увеличава с възрастта, което показва необходимостта на
възрастните и възрастните да останат със силни умения. Само 1,6% от 15-24-годишните в ЕС
обикновено са работили от вкъщи през 2017 г., което нараства до 4,7% от 25-49-годишните и 6,4%
от 50-64-годишните.
В допълнение към горното, изследванията показват, че малко по-висок дял от жените в ЕС
обикновено работят от вкъщи (5,3%), отколкото мъжете (4,7%). Трудът е определящ фактор за
равенството между половете и икономическата независимост на жените, но и важен за цялата
икономика. Моделите на заетост на жените са тясно свързани с майчинството. По същия начин,
друга категория възрастни, която предпочита работата от вкъщи, е групата на възрастните с
увреждания. Над 15 % от заетите хора с увреждания са работили от вкъщи през 2011 г. в сравнение
с 13 % от тези без увреждане, независимо кое от двете определения за увреждане се използва.
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Въз основа на горното, проектът FINE2WORK има за цел да:
•

•

Насърчи възрастните – главно жени да
бъдат интегрирани в икономиката като
служители или предприемачи въз
основа на техните нужди и
способности.
Да предостави висококачествени
възможности
за
обучение
за
възрастни, така че те да могат да
подобрят
своите
дигитални
и
финансови като придобият нови
ключови компетенции като например предприемачески умения в опит да ги гарантират
социално интегриране, достъп и участие в пазара на труда и обществото.

Основните резултати от проекта FINE2WORK са:
•

•
•

•

•

•
•

•

Проучване във всяка страна партньор (Латвия, Кипър, България и Португалия), за да
идентифицира текущата сцена във всяка страна и след това да изготви Сравнителен
доклад предлагайки преглед на женското предприемачество от разстояние и знанията на
възрастните учащи като предприемачество, финансови и дигиталния умения.
Колекция на възможности за обучение за работа вкъщи или дистанционна работа за
възрастни
Компетентна рамка която включва референтните показатели и индикаторите за трите
модула (Предприемачески, Финансови и Дигитални умения) ще се предлага в Програмата
за обучение
Образователен пакет/учебни модули който включва учебния материал за трите модула и
плановете за уроци и допълнителните материали за обучителите за възрастни, които да
се използват в програмата за обучение
Система за оценка и валидиране използвайки иновативната идея за Екосистема за
Отворени Значки , чрез които възрастните учащи ще проверят своите знания и умения,
получени от Програмата за обучение.
Разразботването на Платформа за електронно обучение която ще съхранява 'Компетентна
рамка' и 'Обучителен материалl' https://academy.fine2work.eu/
Създаването на FINE2WORK Набор от инструменти който помага за създаването на
хъбовете и включва цялата необходима информация за външни заинтересовани страни,
организации и обучения за възрастни как да приложите програмата за обучение
FINE2WORK
Развитието на FINE2WORK Хъбове които предлагат програма за обучение на възрастни
учащи (главно жени)

С този Меморандум за ангажираност всички организации и техните членове на всички нива се
съгласяват да прилагат принципите на проекта FINE2WORK на практика чрез неговите политики,
дейности и добри практики. Това е официален и публичен ангажимент и признание, че една
организация е ангажирана с FINE2WORK ToolKit и създаването на FINE2WORK Хъбове.
Стартирането на вашата подкрепа и ангажимент към проекта FINE2WORK е сравнително лесно, но
изисква следните стъпки:
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1. Подкрепа с писмо за подкрепа: Молим организации и частни лица да споделят писмо за
подкрепа с техния подпис. Писмото трябва да включва следното изявление:
“Като поддръжник и подкрепящ Принципите на проектаFINE2WORK: Аз/ние се
ангажираме активно да въплъщаваме концепциите на FINE2WORK, представени в
нашата работна култура и в политиките, процесите и практиките, ръководещи
ежедневните ни дейности.”
Ние насърчаваме организациите и/или лицата да се представят накратко и да опишат накратко
причините, поради които вярват в този проект и как той ще се впише в тяхната работа.
2. Лого: Organisations should share their logo for inclusion on the FINE2WORK website, Social
Media pages and other promotional materials.
3. Посланик (посланици): Организациите трябва да идентифицират поне едно лице, което
ще служи като посланик(и) на FINE2WORK. Посланиците ще служат като връзка между
проекта и одобряващата организация. Те ще насърчават разширяването на участието в
програмата за обучение сред целевите групи чрез съществуващите комуникационни
канали с цел повишаване на осведомеността и ще подкрепят интегрирането на проекта
FINE2WORK в процесите и практиките на одобряващата организация.
4. FINE2WORK Кампании и общности: Посланиците ще подкрепят активно кампаниите,
инициативите и/или дейностите, провеждани във връзка с проекта. Консорциумът ще
подпомага кампаниите чрез споделяне на насоки, НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ,
промоционални материали, платформа за електронно обучение, ще прави връзки с други
заинтересовани страни и организации и ще предоставя подробности за предстоящите
събития.

Ако желаете да подкрепите и приложите проекта FINE2WORK, свържете се с нас чрез нашия
уебсайт https://fine2work.eu/ , нашата Facebook страница @fine2workproject или посетете
нашата електронна платформа за обучение https://academy.fine2work.eu/ .

Оценяваме вашата подкрепа!
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Раздел D. Добри практики
"Добри практики се състоят от техника(и), идентифицирани и тествани като ефикасни и
ефективни в своя (техния) контекст на изпълнение, за изпълнение на дадена задача, дейност или
процедура или, дори по-широко, за изпълнение на набор от тях, с оглед постигане на обща цел.
"Добри практики са тези, които с оглед постигане на най-добри практики са установили
минималните изисквания за сертифициране."
"Отлични практики са идеални начини за изпълнение на процес или операция. Те са средствата,
чрез които водещите организации и компании постигат висока производителност и също така
служат като цели за организациите, които се стремят да постигнат нива на високи постижения."
Няма единен процес на „най-добри практики“ и няма набор от практики, който да работи за
всички места през цялото време.
Трябва да се има предвид, че компаниите или организациите имат свои собствени цели,
възможности и ограничения, които трябва да бъдат коригирани с помощта на най-добрите
практики.
Освен това „най-добрите практики“ зависят от етапа на развитие, на който се намира всяка
организация и тези практики се променят с напредването на организацията в стремежа към
качество и съвършенство.
Като се има предвид това, важно е да следвате добрите практики в областта и намирането на найдобри практики е просто да отделите време, за да проучите какво планирате да направите и да
намерите най-добрия начин да го направите. Създаването на вашите собствени най-добри
практики за вашата собствена област на опит или бизнес е важна част от това всичко да работи
гладко и ефективно. Най-добрите практики могат да продължат да се развиват, докато се намират
нови и по-добри решения или се развиват от по-добра осведоменост, нови технологии или просто
различни начини на гледане на нещата.
Много пъти това, което може да се приеме като най-добри практики, всъщност не е било
проверено, за да се установи дали наистина е най-добрият начин за правене на нещата или просто
добър начин, който е бил успешно използван от известно време. Това по никакъв начин не
означава, че най-добрите практики не трябва да се използват, докато не се намери нещо подобро. Доказано е, че настоящите най-добри практики са най-ефективният начин за работа. В
някои области най-добрите практики могат да бъдат строго дефинирани, докато в други може да
са по-отворени в приложението си.
Предвид важността да се имат предвид и следват съществуващите добри практики, проектът
FINE2WORK създаде и предостави списък с добри практики в областта с институции, програми и
възможности, които са успели да постигнат целите и да представят добри резултати.
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6. Заключение & Следващи стъпки
Като цяло, този документ се състои от ръководството за FINE2WORK – FINE2WORK Toolkit: A-Z пакет
за изпълнение. Той предостави на читателя преглед на проекта FINE2WORK и насоки за
прилагането на програмата.
Изпълнението на програмата може да бъде под различни форми - интензивен курс на обучение,
клубове след училище, самообучение, в зависимост от контекста на всяка страна партньор.
Следващите стъпки включват повишаване на проекта до ниво на ЕС, за да се гарантира
устойчивостта и използването на резултатите от проекта на по-широко ниво.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
A) Приложение A: Проектни резултати и
крайни продукти
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A1) Приложение A1: Сравнителен
доклад
1.

Общ преглед

Проектът FINE2WORK е проект Еразъм+, който има за цел да предостави на възрастните
триетапна програма за повишаване на квалификацията за придобиване, развитие, оценка
и валидиране на набор от основни компетенции (финансови, дигитални и
предприемачески), за да могат да отговарят на нуждите на работа от разстояние .
Проектът набляга на участието на жените на пазара на труда с цел преодоляване на
предизвикателствата при заетостта. Проектът е в съответствие с хоризонталните
приоритети на ЕС за социално включване, като подпомага хората при придобиването и
развитието на основни умения и ключови компетенции, както и отворено образование и
иновативни практики в дигиталната ера. Жените често се сблъскват с ограничен достъп
до дигитализирания пазар на труда и чрез адекватно обучение могат да възвърнат
самочувствието и самоуважението си, да бъдат активни граждани и финансово
независими възрастни.
За целите на проекта всеки партньор изготви национален доклад, който идентифицира
предприемаческите, финансовите и дигиталните нужди на възрастните учащи се,
представяйки едновременно текущата сцена на достъп на жените до пазара на труда във
всяка отделна страна - Латвия, Португалия, Кипър и България. . Докладът включва и
съществуващите възможности за обучение, поддържани от публични органи за възрастни
учащи се в предприемачеството, финансовите и дигиталните области, за да се предостави
цялостен анализ на нуждите и пропуските на възрастните учащи се спрямо
предприемачески дейности. Последната част от националния доклад илюстрира
участието на публичните и частните субекти на страната в други европейски проекти по
отношение на социалното включване и развитие на предприемачеството.
Националният доклад има за цел да предложи задълбочено изследване на текущото
състояние на възможностите на предприемаческия пазар на всяка отделна страна по
отношение на равенството между половете и да идентифицира пропуските и нуждите на
възрастните учащи се във връзка с предприемаческите, финансовите и дигиталните
компетенции. И накрая, заключенията ще обобщят основните констатации и мерките,
които трябва да бъдат предприети за улесняване на инициативите за цифрово
предприемачество, насочени към жените.

Можете да прочетете целият доклад на нашия уебсайт.
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A2)

Приложение A2: FINE2WORK
Рамка

МОДУЛ 1: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ КОМПЕТЕНЦИИ
Общо описание на модула
Този модул ще предостави основно разбиране и някои от първите стъпки в процеса на създаване
и стартиране на бизнес. Той ще дефинира и обясни някои от основните концепции в
предприемачеството, като усъвършенстване на бизнес идея, намиране и използване на
възможности, придобиване и използване на ресурси. Ще бъде полезен и като преглед на
основните характеристики, които са важни, за някого да изпълнява ролята си на предприемач по
успешен начин.

Пълно описание и същинската рамка са налични на нашия уебсайт.
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МОДУЛ 2: ФИНАНСОВА ГРАМОТНОСТ
Общо описание на модула
Модулът „Финансова грамотност“ предоставя информация за краудфъндинг с основните
елементи на принципите на краудфъндинг, ценообразуване и структура на разходите – как да
определите стойността на продуктите и услугите и да разберете дали изчислението на
потенциалния бизнес е жизнеспособно, възможности за външно финансиране за стартиране на
собствен малък бизнес или самостоятелно - трудови дейности. Възрастните ще се научат как да:
1. Определят стойността на продуктите и услугите
2. Изчислят структурата на разходите за стартиране на собствен малък бизнес и
самостоятелна заетост
3. Търсят възможности за външно финансиране
4. Разберат концепцията и принципите на краудфъндинг

Пълно описание и действителната рамка са налични на нашия уебсайт.
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МОДУЛ 3: ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ
Общо описание на модула
‘Модулът „Дигитални компетенции“ предоставя информация за основните функции и
приложения на „Google“, като Google Search, Google e-mail (Gmail), Google Drive, Google Calendar и
Google Contacts. Възрастните ще се научат как да:
1.
2.
3.
4.
5.

Търсят информация онлайн
Създадат имейл акаунт и как да го използват
Съхраняват информация онлайн
Създават календари и събития
Създават контакти или група от контакти

Пълно описание и действителната рамка са налични на нашия уебсайт.
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A3) Приложение
материали

A3:

Учебни

За улеснение, учебните материали на проекта FINE2WORK могат да бъдат изтеглени от нашия
уебсайт на английски, латвийски, португалски, български и гръцки, от линка по-долу:
https://fine2work.eu/io2/
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A4) Приложение
A4:
Отворените Значки

Екосистемата

на

Отворените значки са цифрово представяне на умения, резултати от обучението,
постижения или опит като например:
➢
➢
➢
➢
➢

Твърди умения: знание, компетенции, т.н.
Меки умения: критично мислене, комуникация, т.н.
Участие и ангажираност на общността
Официален сертификат
Авторизация

Отворената значка е иновативна система, използвана в САЩ и много страни от ЕС за
валидиране и признаване на ученето, като се използва технологията за Отворени Значки,
предлагана като отворен образователен ресурс. Това е технология, която насърчава
свободния достъп и участието на всички заинтересовани страни, участващи в процеса на
значки, като същевременно позволява създаването на синергии между учащите се,
носителите (т.е. училища, заинтересовани страни, предприятия, НПО, включително
обучители/доброволци като фасилитатори) и потребители на значки (т.е. формално
образование, публични органи, официални органи, (потенциални) работодатели). Това
ще доведе до процеса на одобрение, водещ до прозрачно, преносимо, валидно и
достоверно валидиране на набор от умения и знания, свързани с набор от компетенции.

Повече за Отворените Значки и тяхното прилагане можете да прочетете в проекта
FINE2WORK тук.
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B) Приложение B: Шаблони за изпълнение на
FINE2WORK
Приложение B1: Писмо за покана
Можете да получите достъп до шаблона за писмото за покана тук.

Приложение B2: Регистрационен формуляр
Можете да получите достъп до шаблона за регистрационния формуляр тук.

Приложение B3: Списък с участници
Можете да получите достъп до шаблона за списъка с участници тук.

Приложение B4: Въпросници за участващите
Въпросниците са налични на 4 езика:
Португалски линк
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sT-FF2vjDtd7E/viewform
Български линк
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-T-ZruS52P-A/viewform
Кипърски линк
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjl-xE4BTSCFOmRc/viewform
Латвийски линк:
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu-3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/viewform
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Приложение B5: Примерен сертификат
Можете да получите достъп до шаблона за сертификата тук.

Приложение B6: Training agenda
Можете да получите достъп до шаблона за дневния ред на обучението тук.

Приложение B7: Структура на дневен учебен план
Можете да получите достъп до шаблона за структурата на учебните планове тук.

Приложение B7: Крайна оценка
Дейност:
IO4: ПАКЕТ НА ПОЛИТИКАТА НА FINE2WORK УСТРОЙВАНЕ НА ХЪБОВЕТЕ КАТО ЧАСТ ОТ
ПРЕПОРЪКА ЗА ПОЛИТИКАТА И СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ МЕСТНО КЪМ
НАЦИОНАЛНО НИВО
A2: Прилагане и оценка на FINE2WORK ОТ ДОМА

Португалски линк
https://docs.google.com/forms/d/1ZlwWDDwnbAtRbHKJJqU_4n3XbnJC05sTFF2vjDtd7E/edit?usp=sharing
Български линк
https://docs.google.com/forms/d/1WCcjUMaPkUBDypsEZLUlNA0CXhc_hpQ-TZruS52P-A/edit?usp=sharing
Кипърски линк
https://docs.google.com/forms/d/1629deUhSWvsBlzuaZmsR0AjZs3FQjlxE4BTSCFOmRc/edit?usp=sharing
Латвийски линк:
https://docs.google.com/forms/d/1txWTpR1NFZ_E0449AIVDjyu3vmAN3qUNt8r5MgBXi4/edit?usp=sharing

