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ПРОЕКТ BGO51PO001-7.0.01-0034 

Интегрирана услуга за предприемачи в България 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз 

 

 

PRÁCTICA DE ORIENTACIÓN: Simular la atención a una 
persona emprendedora. 
Persona usuaria que viene a nuestra agencia con las siguientes 

características: 

Mujer, de 42 años, con dos hijas de  8 y 10 años, separada. Su 

exmarido le pasa la pensión, pero hay meses que se retrasa, y por ello 

se siente muy enfadada. 

Tiene estudios, se licenció en turismo pero no ha trabajado nunca , ya 

que era su marido el que trabajaba y ella se dedicaba a las tareas del 

hogar. 

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ: Симулативен модел на 
обслужване на предприемач. 
В агенцията пристига потребител със следните характеристики: 

Жена на 42 години с две дъщери на 8 и 10 години, разведена. 

Бившият й съпруг изплаща издръжка, но има месеци, в които се 

забавя, и тя е много ядосана от този факт.  

Завършила е висше образование със специалност туризъм, но 

никога не е работила, тъй като съпругът й е бил този, който е 

работил, а тя се е занимавала с домакинската работа.  

Свикнала е съпругът й да осигурява семейния бюджет и тя е 
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Está acostumbrada a que el marido sea quien trae el dinero a casa y  

ella está totalmente desconectada del mercado laboral, era muy 

dependiente de las decisiones del marido. 

Cuenta con un poco de dinero, qua ha conseguido ahorrar. 

Anímicamente se siente desconcertada, insegura y con miedo de 

empezar de nuevo, pero piensa que creando su propia empresa de 

catering puede empezar de nuevo y ser independiente, aunque no 

está segura de ello, ya que también piensa en la posibilidad de 

trabajar en una agencia de viajes. 

 

напълно откъсната от пазара на труда. Била е много зависима от 

решенията на съпруга си.  

Разполага с малко пари, които е успяла да спести.  

В емоционално отношение се чувства объркана, несигурна и се 

страхува да започне отначало, но счита, че създаването на нейна 

собствена фирма за кетъринг ще й помогне да постави едно ново 

начало и да бъде независима, въпреки че не е сигурна в това, 

защото едновременно с това обмисля възможността да започне 

работа в туристическа агенция.  

 

 


