
   
 

Актуализация на проекта - януари 2016 

 

Предприемчивост в  Младежкия сектор - младежко обучение - 18 януари 2016 г. до 24 

януари, 2016 г. 

Партньорът  Чукурова Университет е домакин на Еразъм +  проект MESAP: 

Предприемчивиост в Младежкия сектор - младежка сесия за обучение на работещи, 

между 18 Януари 2016 до 24 януари, 2016 в град Адана, Турция. 

7 дни обучението/тренировка е пилотно и насочено към служители, работещи с млади 

хора, особено в сектора човешки ресурси, хуманното отношение към работа и работа с 

младежките сектори. Обучението има за цел да развие умения и знания сред младежките 

работници в предприятията и за социално действие, за да могат те да бъдат в по-добра 

позиция да насърчават предприятията и социално действие, като алтернатива на 

традиционните опции отворени за младите хора, като например: заетост, образование и 

обучение. 

Предприемчивост в Младежкия сектор ще развие умения в рамките на нашите служители 

и доброволци, които на свой ред ще се използват при предоставянето на 6 седмици 

програма, насочена към младежта на предприятието за придобиване на умения и 

социален Екшън проекти за младите хора в Лондон, София и Адана. 

Обучението по Предприемачество  на младежта ще включва: 

 Какво е Предприемачество? 

• Предприятия и младите хора 

• Международно предприемачество: Великобритания; Турция; България казуси 

• Различни видове предприятия 

• Разработване на бизнес идея 

• Основни счетоводни умения 

• Цифрови инструменти в Бизнес 

• Умения и възможностите на предприятието в социално действие 

Asfar и Национална асоциация на общинските служители в България сега търси и желае 

да ангажира млади хора, които да участват в местната програма за обучение на младежи 

за Изграждане на умения за работа със социални програми и проекти, за пилотното 

обучение в София през септември 2016. 

Ако сте млад човек, интересуващ се от Предприемачество и социална 

активност или работещ с младежи / учител и бихте искал да участвате в 

програмата, моля свържете се с електронната поща   :  info@asfar.org.uk 
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