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ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН 

брой 2, април 2018 г. 

В този брой 

 Партньорски обмен на опит по Проект LLL 

 Работни посещения в трети страни 
 

В периода 12-13 март 2018 г. в Брюксел, Белгия беше 
организирано посещение за обмен на опит между Института 
за следдипломна квалификация – отделение при УНСС (ИСК 
при УНСС) и Департамент „Труд и социална икономика“, 
Правителство на Фландрия, в рамките на проект „Политика на 
партньорство в подкрепа на ученето през целия живот, 
иновациите и промяната” (Проект LLL). ИСК при УНСС беше 
представен от 3-ма експерти, като по време на посещението, 
с участието на ключови заинтересовани страни, бяха 
дискутирани възможностите за адаптирането и пилотното 
прилагане на добри практики за подобряване на достъпа до 
учене през целия живот на представители на целевата групи 
по проекта – наети и самостоятелно заети лица в 
партньорските държави.  

 

 

През периода 12.04.2018 – 25.04.2018 г. екип на ИСК при УНСС 
и представители на чуждестранния партньор по Проект LLL, 
взеха участие в две работни посещения – в Любляна, 
Словения и Виена, Австрия, с цел запознаване с 
идентифицирани добри практики, свързани със 
съществуващи партньорства за подкрепа на достъпа на заети 
лица до учене през целия живот. 

По време на работните посещения, представителите на 
партньорите по проекта се запознаха с инициативи в областта 
на насърчаване на достъпа на заети лица до учене през целия 
живот, представени от следните организации: 

 Цене Штупар – публичен обучителен център 
Любляна; 

 Словенски институт за обучение на възрастни; 
 Словенска търговско-промишлена палата; 
 Публична служба по заетостта – Австрия. 
 Виенски фонд за финансиране на служители. 

Резултатите от работното посещение ще бъдат поместени в 
обобщаващ доклад за представяне на идентифицираните и 
изследвани добри практики в сферата на подобряване 
достъпа до учене през целия живот, с помощта на създаване 
на партньорства, и анализ на възможностите за трансфер и 
приложимост на въпросните добри практики в националния 
контекст на партньорските държави. 

 

Контакти: доц. д-р Тодор Тодоров (Ръководител на проекта) todorov_t@unwe.bg 
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