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Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия.
Информацията в тази брошура отразява единствено мнението на авторите и ЕК не
носи отговорност за съдържанието и.

B-PLAN
СЪЗДАВАНЕ НА СОБСТВЕНА ЗАЕТОСТ В МРЕЖАТА
B-Plan е модел за обучение насочен към повишаване осведомеността на хората
за предприемаческите умения необходими за стартиране на успешен бизнес. Поконкретно B-Plan е ориентиран към хората в неравностойно положение на пазара
на труда, а именно млади хора, жени, имигранти, хора с ниско образование и
квалификация. Личната удовлетвореност и състоянието на пазара са изходните точки
при разработването на модела. В последствие фокуса се прехвърля към оценка и
самооценка на личните умения и способности, на самочувствието и самоувереността
на индивида. Въз основа на това се определят най-подходящите средства и механизми,
с които консултатните да насочват клиентите си в процеса на взимане на решения.
Самонаетите лица и микро предприятията следва да насочат вниманието си върху
идентифициране на силните и слабите си страни с цел подобряване позициите си на
пазара и повишаване на конкурентоспособността си, посредством изграждането на
социални мрежи, създаването на партньорства и активно въвличане на контрагентите
от в сички нива в работния си процес.

Цели:
*Подобряване на качеството, привлекателността и достъпността до
възможностите за учене през целия живот
Работата на партньорската мрежа и създаването на социална мрежа в рамките на
проект
B-plan са насочени към повишаване на ефективността и достъпа до учене през
целия живот, към подобряване и оптимизиране на цялостния процес “индивидуален
план за действие – средства и механизми за определяне на нуждите от обучение –
синхронизиране на нуждите от обучение с предлагането на местно, национално и
европейско ниво.
*Да засили приноса на обучението през целия живот към социалното сближаване,
активното гражданство и междукултурните въпроси
Целта е да се адаптира обучителния модел към специфичните нужди на бъдещите
предприемачи, в т.ч. и тези в неравностойно положение (представители на
малцинствата, имигранти и т.н.)

Нашите конкретни цели са:
* Да предоставим на обучителните и консултантските
организации система от инструменти, които съчетават средства
за техническа и психологическа помощ на бенефициентите
* Да създадем методология за обучение насочена към повишаване
осведомеността на хората за предприемаческите умения необходими за
стартиране на успешен бизнес и по-конкретно адресирана към хората в
неравностойно положение на пазара на труда, а именно млади хора, жени, имигранти,
хора с ниско образование и квалификация.
* Да предоставим на бъдещите предприемачи помощно средство в процеса на вземанане на
решение
* Създаване на средство за успешен старт на нов бизнес
* Повишаване обмена на знания и умения между страните
* Да създадем един подобрен модел за обучение, базиран на обмена на знания и опит между
партньорите

Очаквани продукти от проекта:
* Ръководство и модел за предприемачески избор
* Програма за индивидуално развитие
* Интернет сайт с платформа за създаване на
социална мрежа
* Ръководство и модел за обучение на бъдещи
предприемачи
* Публична демонстрация на модела
*Он-лайн мрежа, он-лайн поддръжка

* Насърчаване на креативността, конкурентноспособността, заетостта и
развитие на предприемачеството
Проекта B-plan акцентира върху редица проблеми, сред които
които са:
−
изграждане на взаимовръзка между бизнес проекта и
персоналните умения, нагласи, нужди и ограничения на предприемача;
−
липса на съвместно обсъждане на ролите, очакванията, ценностите и
приоритетите между членовете на фирмата;
−
липсата на необходимите материални, човешки и финансови ресурси.
* Повишаване участието в обучението през целия живот на хора от всички възрасти
Проекта B-plan ще предложи на обучителните и консултантските организации нови средства
за обучение на предприемачи. Така те биха могли да достигнат до повече хора от всички
възрасти, които да се възползват по-активно от възможностите за учене през целия живот, като
същевременно се подобрява и достъпа им до обществени услуги.
* Да подпомогне ползвателите в обучителния процес
Модела за обучение на проект B-plan ще се основава на цялостен и систематичен подход

* Повишаване на сътрудничеството между институциите и
организациите
Партньорството по проект B-plan предвижда сътрудничество между различни
организации и институции: център за професионално ориентиране и обучение
(координатора на проекта), един университет (Испания), една регионална агенция за
насърчаване на икономическото развитие (Италия), една бизнес асоциация (Турция),
една НПО (България), три центъра за професионално ориентиране (Италия, Белгия
Франция)
* Да се улесни създаването и развитието на иновативни практики в областта на
професионалното образование и обучение
Модела за обучение на проект B-plan е проектиран да бъде лесен за ползване.
Прякото участие на съветници и консултанти ще улесни практическото му приложение и
развитието му в различни насоки / сфери на обучителния процес.
*Развиване на уменията и компетенциите на учители, преподаватели и инструктори в
сферата на ПОО
Модела за обучение на бъдещи предприемачи ще бъде оперативен инструмент в
работата на организациите за професионално ориентиране и обучение. Финалният
продукт ще бъде достъпен на различни носители (печатно, CD, интернет) и ще бъде
преведен на езика на всяка от страните на партньорските организации.

*Развиване уменията и компетенциите на учители, инструктори и
ръководители в сферата на ПОО
Модела за обучение на бъдещи предприемачи ще бъде оперативен инструмент в
работата на организациите за професионално ориентиране и обучение. Финалниятп
родукт ще бъде достъпен на различни носители (печатно, CD, интернет) и ще бъде
преведен на езика на всяка от страните на партньорските организации.
* Изграждане на професионални умения съобразно нуждите на пазара на труда
Проекта B-plan цели балансирано развитие на индивида и неговата/нейната бизнес идея
като се вземат предвид както пазарните възможности така и качествата на предприемача
* Насърчаване равенството между мъжете и жените и допринасяне към борбата с всички
форми на дискриминация
Прилагането на индивидуален и комплексен подходи при реализацията на проекта ще
спомогне за едно балансирано развитие на отделните хора и техните предприемачески
идеи, независимо от социално-икономическия им статус, от тяхната възраст, пол,
етнически произход и т.н.

* Осигуряване на равни възможности за мъжете и жените и
принос към борбата с всички форми на дискриминация
Европейския опит в областта на равните възможности между мъжете и жените,
добрите практики от работата на бизнес инкубаторите за жени, както и всички
останали аспекти на равенство в личния и професионалния живот, ще бъдат взети под
внимание и използвани.
* Програма за образование и обучение 2010
Ръководството за обучение на предприемачи ще подобри възможностите за учене
през целия живот на хората извън сферата на образованието, като същевременно ще
даде възможност за включването на нови групи в обучителните процеси (имигранти,
възрастни, ниско квалифицирани и т.н.)
Работни пакети
Реализацията на проект B-plan е обособена в 8 работни пакета (РП), като за резултатите
от някои от тях е предвидено разпространение сред обществеността.
РП1 Проучване, анализ и систематизиране на наличната
информация- за икономическата ситуация и състоянието на
пазара на труда в страните на партньорските организации.
Анализа на тези данни ще послужи като основа за
разработването на различни сценарии за стартиране на нов
бизнес в различните държави.
РП2 Разработване на прототип – в реализацията на този работен пакет
ще бъдат въвлечени усилията на цялото партньорство, асоциираните партньори
и крайните потребители.
РП3 Тестване на прототипа на ръководството за обучение на предприемачи –
доклада от тестването ще представя информация за 50 насоки за провеждане на
обучение (по 10 насоки за всяка от 5те страни в проекта)
РП4 Дефиниране на модел за обучение на предприемачи – финално редактиране
и адаптиране на модела. Работата по този РП няма да се ограничава само сред
партньорските организации. Чрез създадената в рамките на проекта социална мрежа,
при изготвянето на финалната версия ще бъдат въвлечени всички заинтересувани страни
РП5 Планът за качество, който ще бъде разработен по проекта, ще спомогне за осъзнаване
необходимостта от консултиране и професионално ориентиране през целия живот
с цел повишаване на заетостта. При реализацията на РП ще бъдат взети под внимание
мненията и оценките на всички заинтересовани страни.
РП6 Разпространение – реализацията на този РП е от ключово значение за
изпълнението на целия проект. В РП са предвидени множество и разнообразни
дейности целящи информиране и въвличане на бенефициентите в краткосрочен и
дългосрочен план: информационна кампания, работни срещи и семинари, създаване
на интернет сайт и виртуално общество, финална конференция. Очаква се тези
дейности да доведат до включването в проекта на над 200 бенефициенти.
Посетете нашия интернет сайт на: www.bplanproject.eu

РП7 Експлоатация е насочен към практическото прилагане на
Модела за обучение на бъдещи предприемачи в сферата на ПОО, на
Пазара на труда, в местни частни и обществени организации работещи в
сферата на обчение за възрастни. Очаква се включването в проекта на 40
организации предлагащи обучителни и консултантски услуги.
РП8 Мениджмънт ще окаже най-голямо въздействие върху партньорските
организации пообрявайки уменията им за работа в екип, за дефиниране на проблем
и откриване на решение. Цялостното въздействие ще бъде измервано и оценявано
през целия процес на реализация на проекта посредством изготвянето на доклади
съдържащи количествени и качествени индикатори.
Времева рамка на проекта
Начална дата: 10.2010
Крайна дата: 12.2011
Продължителност : 27 мес.
Партньорството
Партньорството обхваща осем организации от шест държави, с различен опит в
обучението, подкрепата и създаването на съпътстващи инструменти и модели,
обогатяващи проекта с включването на различни гледни точки:
Speha Fresia Cooperative Company (Италия)
Организация с богат опит в сферата на професионална
ориентация и оказване на техническа подкрепа при стартиране на нов
бизнес. Speha Fresia ще предостави на проекта своето ноу хау и опит от
работата си с представители на различни целеви групи
(над 45, в т.ч. емигранти, жени и т.н.)
Complutenze University - Institute of Educational Sciences (Испания)
Изследователския институт към Complutenze University ще спомогне за разработването
на методологичестата основа на продуктите от проекта.
Business and Professional Women Association Club (Турция)
Основната роля на BPW е да привлече вниманието на МСП към проекта, като се обърне
специално внимание на бизнес дамите. Ефективността на партрньорството се повишава
и от предишния опит на BPW в сходни проекти на европейско ниво.

Сдружение Втори Шанс (България)
НПО оперираща в сферата на социалния диалог и социалния
мениджмънт. Участието на сдружението в проекта спомага за повишаването
на общественото съзнание за ролята на споделените знания и опит за
икономичестия растеж.
Sviluppumbria (Италия)
Регионална агенция за насърчаване на икономическото развитие на област Умбрия,
която подкрепя различни видове предприятия чрез широк набор от технически и
финансови услуги и предоставя техническа и консултантска помощ на местните
власти по редица икономически въпроси.
PEOPLE (Италия)
Основната дейност на People е насочена към създаване на условия за активизиране на
пазара на труда. В тази връзка организацията подкрепя местните власти и
институции в разработването и реализирането на проекти за развитие на бизнеса,
създаване на национални и транснационални проекти, обучителни дейности,
анализ на нуждите, на корпоративната социална отговорност и социални
изследвания.
Laboratoire d’Ergologie Appliquee (Белгия)
L.E.A. има дългогодишен опит в сферата на професионалното
ориентиране в пазара на труда особено на хора над 45 години.
За целта L.E.A. извършва одит за обществени и частни
организации, предоставя подкрепа за създаване на нови
предприятия и включването им в европейски проекти.
Основен инструмент в процеса на професионално ориентиране и
консултиране е методологията “Bilan de Compétences”
CIBC Bourgogne Sud (Франция)
CIBC Bourgogne Sud е добре познат участник при разработването на
обществени проекти и политически програми за повишаване на заетостта, за
професионално ориентиране и връщане на пазара на труда. Организацията е участвала
пряко при създаването на центрове за развитие на бизнеса ЕС и извън ЕС
предоставяйки методологии, ноу-хау и др.
- Активното участие на партньорските организации в целия целия жизнен цикъл на проекта
ще даде възможност на всяка една от тях да да разгърне пълния си потенциал, което само по
себе си е един добър показател за оценка на въздействието и европейската добавена стойност
от проекта:
резултатът ще бъде увеличаването на междукултурния обмен и професионалните
компетенции на хората участвали активно в проекта B-Plan.

Този проект се реализира с финансовата подкрепа на Европейската Комисия.
Информацията в тази брошура отразява единствено мнението на авторите и ЕК не носи
отговорност за съдържанието и.

