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ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 

брой 4, декември 2018 г. 

В този брой 

 Проведен обучителен семинар по Проект LLL 

 Заключителна конференция 
 

На 18 декември 2018 г., в Малка конферентна зала на 
Университет за национално и световно стопанство (УНСС), 
гр. София, Студентски град, Институтът за следдипломна 
квалификация при УНСС проведе целодневен Обучителен 
семинар, организиран в рамките на проект „Политика на 
партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, 
иновациите и промяната” (Проект LLL). В обучението взеха 
участие близо 30 представители на целевата група по 
проекта – наети и самостоятелно заети лица. Семинарът бе 
базиран на разработените в рамките на проекта 
обучителни модули, съчетани с решаването от страна на 
обучаемите на практически казуси и илюстрирането им с 
примери за успешни практики в сферата на сформирането 
и функционирането на партньорства за подкрепа на 
достъпа до учене през целия живот.  

 

 

На 20 декември 2018 г. в София, УНСС, Голяма конферентна 
зала, се състоя Заключителната конференция за 
представяне на резултатите от Проект LLL. Събитието 
имаше за цел да подпомогне изграждането на капацитет в 
бенефициента и заинтересованите страни по проекта в 
сферата на осигуряване на достъп на заетите лица до 
възможности за учене през целия живот, посредством 
сформиране на ефективни и устойчиви партньорства. 

На дискусия бяха подложени проблемите, свързани с 
несъответствията между търсени и предлагани умения на 
пазара на труда в България, и начините за адресирането им 
посредством идентифицирането и трансфера на добри 
практики и нови подходи и модели, които да подпомогнат 
обмена на опит за въвеждането на социални иновации, 
свързани с подобряването на равния достъп на заетите до 
учене през целия живот. На конференцията присъстваха 
представители на Министерство на труда и социалната 
политика, Агенция по заетостта, Национална агенция за 
приходите, наети и самостоятелно заети лица, 
университетски преподаватели и студенти. 
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