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„Открий своя талант!“ 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ 

Опознай по-добре себе си,  своите 
способности и таланти ! 

Избери нова професия или 
повиши квалификацията си ! 
Дай си нов шанс в живота ! 

 

ДП БГЦПО ще те подкрепи ! 
  Уменията - ключов двигател на индивидуалното 

благосъстояние и икономическия успех през 21-ви век. 
 

В наши дни няма работа за цял живот, затова ученето   
В наши дни няма работа за цял живот, затова ученето има решаващо 

значение за хората в стремежа им към все нови и необходими умения 
за работа и развитие в бъдеще. 
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През 2016 г. Съветът на Европейския съюз отправи Препоръка към държавите-
членки за повишаване на уменията като възможност за хората да постигнат 
успех на пазара на труда - ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА от 19.12.2016 г. относно 

повишаване на уменията (2016/C 484/01):  

Нови възможности за възрастните  
 

Защо е необходимо да се обърне внимание на уменията на 
хората? У нас все още: 

 Броят на хората с ниска квалификация е почти два пъти по-голям 
от работните места, които се предлагат, 

 Голяма част от хората с добра квалификация нямат или са с 
недостатъчни цифрови умения, 

 Само 2.5 % участват във форми на Учене през целия живот - УЦЖ.  
 

Какво ни очаква – предизвикателства на пазара на труда: 
 ускорени промени: глобализация, дигитализация, технологични, 

демографски, обществени и социални, 
 отпадане на много професии, възникване на все повече нови, 

 потребност от нови умения – професионални и ключови, за 

справяне с новите технологии и новите обществени отношения. 
 

За всички днес е важно да осъзнаят, че темпът на развитие и 
иновации, технологичните трансформации, дигитализацията и 
глобализацията налагат потребността, всеки човек да се включи в 
Учене през целия живот (УЦЖ), да повишава и актуализира 
непрекъснато уменията си, да се преквалифицира при необходимост.  

Разбирането за необходимостта от постоянно подобряване на 
уменията е ключът за справяне с предизвикателствата на 
съвременното икономическо и обществено развитие. 
  

ЗАМИСЛЕТЕ СЕ ВЪРХУ ТОВА !  ПОЗНАВАТЕ ЛИ УМЕНИЯТА СИ ? 

ПОДОБРЯВАТЕ ЛИ ГИ ? ОТ КАКВИ НОВИ ИМАТЕ НУЖДА ? 
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Неоспорим факт е: 

Хората с придобита квалификация влияят положително върху 
икономическия растеж, повишават социалното приобщаване, 

устойчивата заетост и подобряват собствения си живот! 

ИСКАТЕ ДА РАЗВИВАТЕ УМЕНИЯТА СИ ? 

ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ ! 

НИЕ ОТ ДП БГЦПО  

ЩЕ ВИ НАСОЧИМ!  
 

Първа стъпка – оценете знанията и уменията, които имате в 
момента – така установявате какво знаете и можете! 
Втора стъпка – планирайте развитието си, осмислете 
желанията си, начертайте си път и реалистична, постижима 
цел – така ще определите липсващите знания и умения! 
Трета стъпка – планирайте придобиването на установените 
липсващи знания и умения, за да постигнете целта си! 
Четвърта стъпка – предприемете конкретни действия, 
свържете се с нашите експерти в клонове на ДП БГЦПО в 
Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Смолян и Царево! 

 

КАКВА ПОДКРЕПА ВИ ПРЕДЛАГАМЕ: 

1. СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПЪРВИТЕ ТРИ СТЪПКИ – 
ще проведем професионално ориентиране на база оценените 
знания и умения, ще консултираме визията Ви за бъдещо 
развитие, съвместно ще изготвим план за усвояване на 
липсващите знания и умения.  

2. ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА 
КВАЛИФИКАЦИЯ И ПОВИШЕНА ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ – ДП  
БГЦПО притежава лицензия за обучение по 86 професии / 
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специалности – търсени на пазара на труда и гарантиращи добра 
реализация.  

3. ОБУЧЕНИЕ ПО КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – тези умения са 
важни, те оформят профила на търсения от работодателите 
персонал, развиват личностните качества и повишават социалния 
статус на обучените. 

4. ВАЛИДИРАНЕ / ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОДИБИТИ ЧРЕЗ НЕФОРМАЛНО 
И ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ.  

5. НАСОЧВАНЕ КЪМ ВИСОКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА, 
ИНТЕРЕСНА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛНА КАРИЕРА.  

Открийте своя потенциал ! 

Позволете ни да Ви помогнем да откриете Вашите скрити 
дарби, умения, уникални таланти! И нови, неочаквани 

шансове за Вашето бъдеще! 
 

ЗА ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ 

Във всички европейски страни се наблюдават затруднения 
при намирането на квалифициран персонал. Ученето през 
целия живот и професионалното обучение са насочени към 
справянето с недостига на умения и добре обучен персонал. 
  

Включете се заедно с нас в 
усилията за подобряване 
знанията и уменията на 
Вашия бъдещ персонал  

чрез:  
 

 Дуална форма на обучение, 
 Курсове и семинари за повишаване на квалификацията. 


