
Еврогайдънс е европейска 
мрежа от национални ре-
сурсни и информационни 
центрове за професионал-
но ориентиране. Еврогай-
дънс центровете работят в 
34 страни в Европа и спо-
делят следните две общи 
цели:  

 насърчаване на евро-
пейското измерение за 
професионално ориенти-
ране; 

 осигуряване на качест-
вена информация за про-
фесионално ориентиране 
през целия живот и обра-
зователна мобилност . 
Основната целева група на 
Еврогайдънс са практику-
ващите ориентиране и ли-
цата определящи полити-

ката в образователния и 
трудов сектор във всички 
европейски страни.  
                                                                        
Дейности на Еврогайдънс: 
 
Акцентът на дейността и 
конкретните задачи на Ев-
рогайдънс центровете се 
различават в отделните 
страни. Общите дейности 
са: 
- Промотиране на евро-
пейското измерение в об-
ластта на професионалното 
ориентиране; 
- Осигуряване на качестве-
на информация за профе-
сионално ориентиране 
през целия живот и обра-
зователна мобилност. 

Най-големият кариерен 
форум „Национални дни 
на кариерата“ се състоя в 7 
града в България. Във 
всички седем града, а 
именно София, Варна, Ру-
се, Велико Търново, Сви-
щов, Пловдив, Бургас, сту-
денти и търсещи работа се 
срещнаха  с водещи бъл-
гарски и международни 
компании, предлагащи 
свободни стажантски и 
работни позиции в различ-
ни бизнес сектори.  
Събитието бе открито от г-

жа Йорданка Фандъкова – 
кмет на Столична община.  
Традиционно, събитието 
събра на едно място сту-
денти и младежи, търсещи 
работа или стаж и топ ра-
ботодатели от всички ос-
новни браншове у нас.  
Както всяка година, много 
от тези първи срещи в не-
формална среда ще поло-
жат началото на стотици 
успешни кариери. Статис-
тиката през годините сочи, 
че всеки шести посетител 
на „Национални дни на 

кариерата“ получава пред-
ложение за стаж или рабо-
та.  
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С Т Р .  2  

   Проектите "Еврогайдънс 2" и 

"Еврогайдънс 3" 

 Център за развитие на човешките ресурси, в качеството си 
на национален Еврогайдънс център, изпълнява два проекта, фи-
нансирани от Европейската комисия (Договор с N 2013-47773/015-
001 и Договор с N 2014-3699/005-001) . Проектите са двугодишни и 
имат за цел изграждането и внедряването на национална база 
данни за образователни и квалификационни възможности за нуж-
дите на всички граждани в България и извън страната. Национал-
ната база данни е свързана с европейския портал за образовател-
ни възможности и квалификация - Learning Opportunities and Qual-
ifications in Europe (PLOTEUS). Основната идея на портала 
„Learning Opportunities and Qualifications in Europe“ е да събере на 
едно място и да представи в систематизиран вид информация за 
образователните възможности и квалификации в цяла Европа. 
Целта е да се улеснят студентите, младите хора, търсещи работа 
или допълнителна квалификация, родителите, работещите, кари-
ерните консултанти и всеки гражданин, който желае да получи 
информация относно образователните възможности в дадена 
страна. Информацията в портала е систематизирана в 5 направле-
ния: 
- Guidance Service - Кариерно ориентиране; 
- Moving to a country to study - Организация на живота и 
обучението в  чужбина; 
- Exchange and grants - Обменни програми и финансова по-
мощ; 
- Recognition of diplomas - Признаване на  дипломи. 

Е В Р О Г А Й Д Ъ Н С  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н  Б Ю Л Е Т И Н  



С Т Р .  3  

Събитието бе 
организирано от 

Джуниър 
Ачийвмънт 
България  в  

партньорство с 
Еврогайдънс 

България с фокус 
върху 

технологиите в 
професиите 

Дискусии... 

Какво още… 

 

Кариерния форум  „Професиите на бъдещето”  

Как технологии-
те променят професио-
налния делник и какво 
чертае бъдещето? Как да 
идентифицират и разви-
ват таланта си и как да 
преодоляват страха от 
провала? Кои са профе-
сиите, които ще бъдат 
най-актуални в следва-
щите години и кои са 
компании са най-
добрите работодатели в 
България? Това  бяха част 
от акцентите на провелия 
се в “София тех парк” 

младежки кариерен фо-
рум „Професиите на бъ-
дещето“. Сред учениците 
и студентите, които посе-
тиха събитието имаше 
групи от София, Пловдив, 
Велико Търново, Разлог, 
Хасково и Враца.  

 

                                               

 Професията на 
бъдещето, за която и в 
момента във всички биз-
нес сфери има необходи-
мост от специалисти, е в 
областта на анализа на 
данни, този извод се 
оформи като основна 
обратна връзка от предс-
тавянията на всички лек-
тори.  

те и какво кариерно бъ-
деще чертаят те за мла-
дите хора у нас в идните 
години. В събитието се 
включиха и учители, 
придружаващи свои уче-
ници, които също бяха 
много активни по време 
на сесиите „въпроси и 
отговори“ след всеки от 
панелите. Форумът 
„Професиите на бъдеще-

По време на фо-
рума, при пълна зала и 
изключително висок ин-
терес, за бъдещето на 
професиите говориха 
още представители на 
Google, Vivacom и Talent 
Hunter. Фокус на всички 
презентации и дискусии 
бяха иновациите, техно-
логиите и дигитализация-
та на живота и професии-

то“ се проведе с генерал-
ното партньорство на 
Microsoft. Основни парт-
ньори на събитието бяха 
Experian, VMware и  
BOSCH. Медийни парт-
ньори на инициативата 
бяха Кариери, Нетинфо и 
Rabota.bg  

 

 

cybermark.  

Специален ЧР 
панел беше посветен на 
темата за талантите. Диа-
на Куршумова от 
Manpower, Жени Георги-
ева от Talent-Link и Ра-
достина Добрева от 
Concentrix дадоха съвети 
на младежите как да раз-
вият своите силни страни 
и да ги превърнат в та-

лант, желан от бизнеса. 
Ваня Нотева, консултант 
към Еврогайдънс, предс-
тави на младежите въз-
можностите за кариерно 
развитие, които ЦРЧР 
дава, чрез мрежата Евро-
гагайдънс, програма Ера-
зъм+ и други инструмен-
ти.  

В специална 
дискусия, посветена на 
бъдещето на маркетинга 
и какви професии офор-
мя дигитализацията в 
тази сфера се включиха 
изявени имена – Ираван 
Хира, HPE, Шакир Ахме-
дов, Samsung, Христо 
Христов, Нетинфо, а мо-
дератор на този панел 
беше Христо Ласков от 
Publicis modem 

Е В Р О Г А Й Д Ъ Н С  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Е Н  Б Ю Л Е Т И Н  



Националният конкурс за есе на тема: „Какъв искам да стана, 

когато порасна?“ 

С Т Р .  4  И З Д А Н И Е  1  

 Националният детски 
конкурс за есе на тема: „Какъв 
искам да стана, когато порас-
на?“, който Еврогайдънс Бълга-
рия организира, предизвика 
голямо вълнение както  в целия 
ни екип, така и в членовете на 
журито от партньорските орга-
низации Фондация 

„Образователни инициативи“ и 
„Джуниър Ачийвмънт“ Бълга-
рия. 

  Повече от 100 творби, 
които описват различни мечти, 
планове, надежди и таланти 
бяха подложени на обстоен 
прочит и старание относно ця-
лостното класиране. Критериите 
за оценка бяха: релевантност с 
темата; ясна теза и структура; 
креативност; добър изказ и ар-
гументация. За разлика от много 
други неща, на които лесно мо-
гат да бъдат поставяни точки, 
ученическите есета ни подложи-
ха на истинско изпитание зара-

ди въздействието си, детската 
искреност и трогателни мис-
ли.  Ето защо в този конкурс 
всеки участник е победител 
заради смелостта да заяви свои-
те цели, мечти и лични истории. 

кажа: Аз избрах правилната 
професия за себе си и това 
ме прави много  щастлив. 
Пожелавам го и на Вас!” 

- “Ако го няма изкуството, то 
какъв ще бъде светът? Мно-
го сив и скучен. Затова аз 
искам да стана художник 
когато порасна.” 

 Искрено се надява-
ме всички детски мечти, опи-
сани в есетата да се сбъднат, 
а техните автори да са щаст-
ливи в практикуването на 
професията, която сами са 
избрали. Ето и някои забав-
ни цитати от творбите: 

- “Много искам  след години, 
когато от малко момченце се 
превърна в голям мъж да си 

- “Програмист.  Когато човек 
чуе тази дума, той най-често 
си представя някой, който по 
цял ден стои пред компютъ-
ра и има нулево ниво на со-
циални контакти. Но това не 
е вярно.” 

  
 Електронен четец 
получи Йована Евгениева 
Василева, която иска да ста-
не готвач; 

Ваучери за 
книги получи-
ха Дария 
Илиянова 
Личкова и 
Димитър Ни-
колаев Ней-
ков, които 
искат да ста-
нат моден 
дизайнер и 
архитект. 

Таблет получи Маринела 
Цанева Люцканова, която 
иска да стане детска учител-
ка; 

 

Наградите… 

Забавни цитати…  

“Искам да 

имам и 

завод за 

храна, 

която да 

отива в 

дома за 

бедни и 

бездомни 

хора... “ 



Обучение на ресурсни учители  

С Т Р .  5  И З Д А Н И Е  1  

 От 25 до 28 април 
2016г. в околностите на град 
Троян, с. Чифлик се проведе 
Обучение на ресурсни учите-
ли по Програма „Еразъм+“ и 
по дейност eTwinning. Орга-
низатори на събитието бяха 
Център за развитие на чо-

вешките ресурси (ЦРЧР), в 
качеството си на Национална 
агенция по Програма 
„Еразъм+“ на Европейската 
комисия и на Национално 
звено за координация по 
дейност eTwinning, както и 
Национален център по дей-
ностите Европас и Еврогай-
дънс. Обучението беше насо-
чено предимно към ресурс-
ни учители, преподаватели и 
образователни дейци, рабо-
тещи с ученици със СОП от 
детски градини и училища, 
които биха искали да усъвър-

шенстват работата си по ев-
ропейски проекти или до 
момента не са работили ак-
тивно по едната или по двете 
програми. Събитието запоз-
на с възможностите на прог-
рамите, предимно чрез доб-
ри практики и примери за 
успешно реализирани 
проекти, бяха органи-
зирани практически 
занятия и работа по 
групи.  

те на услуги по професионал-
но ориентиране да бъдат 
информирани за европейс-
ките и национални политики 
в областта, както и да бъде 
представена  дейността на 
различните видове институ-
ции, предоставящи на граж-
даните услуги по професио-
нално ориентиране.  

 На 07.06.2016 г. се 
проведе събитие, организи-
рано от Центъра за развитие 
на човешките ресурси, Наци-
оналната агенция за профе-
сионално образование и 
обучение, посветено на про-
фесионалното ориентиране 
през целия живот и мрежите 
Еврогайдънс.     Целта на 
събитието беше доставчици-

  
 Бяха обсъдени 
най-често срещаните 
трудности и предизвика-
телства в  работата на ка-
риерните консултанти, 
както и възможностите за 
създаване на Национален 
форум по професионално 
ориентиране.  

ционния център „Европа Ди-
ректно” - София, Мрежата на 
европейските служби по зае-
тостта - EURES и Комисията за 
защита на потребителите. 
Според правилата на играта 
всеки екип трябваше да мине 
през 10 етапа, в които да до-
каже своите знания за ЕС, 
логическо мислене, а на мо-
менти и физическа издръж-
ливост. Отборът победител 
спечели парична награда. 

Официалното откриване на 
Деня на Европа беше на 9 

май в Южния парк, Голяма 
поляна. Организаторите на 
инициативата отвориха ин-
формационен щанд, където  
предоставяха безплатни ин-
формационни материали за 
Европейския съюз. 

Младежи издирваха Евро-
пейското съкровище в Со-
фия. Това се случи в Деня на 
Европа, 9 май. 10 отбора, 
съставени от ученици и сту-
денти, се включиха в прик-
люченската игра под надс-
лов „Намери европейското 
съкровище”. Хаштагът на 
събитието бе #treasurEU. То 
бе организирано съвместно 
от Центъра за развитие на 
човешките ресурси (ЦРЧР), 
Европейския потребителски 
център България, Информа-

Младежи търсят европейското съкровище на девети май  

#TREASUREU 

„Професионално ориентиране през целия живот“ 



 

Център за развитие на човешките 
ресурси 
 
Еврогайдънс България  
 
1000 София, 
ул. "Граф Игнатиев" 15, ет. 3  
 
Тел.: +359 2 915 50 10 
 
Факс: +359 2 915 50 49 
 
euroguidance@hrdc.bg 
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