
                                                     
 

 
 

 

      ИНФОРМАЦИЯ 
           Относно: 
 

Първа международна среща по проект  „Professional Orientation of Vulnerable Young 
People” PROVYP -  „Професионално ориентиране на младежи от рискови групи” – 

16-18 ноември 2015г. 
 
 
 

 
 
 
 

Представители на „Хуманност и Дълголетие” ООД взеха участие в първата  международна 

среща  по проект „Професионално ориентиране на младежи от рискови групи”, която се 

проведе в Базано – Италия, от  16 до 18 ноември 2015г.. 



                                                     
 

 
 

 

Координатор по проекта е Фондация „Altius Франсиско де Витория” – Испания.  

В срещата участваха десет организации от осем държави, партньори по проекта и членки на 

ЕС.  

На фарума бяха представени целите, очакваните резултати  и индикаторите за тяхното 

изпълнение.  

Проектът „Професионално ориентиране на младежи от рискови групи” е  в рамките на 

програма „Еразъм +” и основната му цел е да предложи професионална ориентация и 

възможности за формално  неформалното обучение на млади хора от уязвими групи, в  риск 

от социално изключване, както и учители, обучители и професионалисти, които работят в 

областта на образованието и обучението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
 

 
 

 

  

Домакин на срещата бе  Фондация „Altius Франсиско де Витория”. По време на събитието бе 

представен Проекта, чиято основна цел е  да подпомогне младежи от рискови групи при 

тяхното кариерно ориентиране, подпомагане на тяхната квалификацията и 

преквалификация,  представяне на възможности за включване във формално и неформално 

образование, както на младежите, така и на преподаватели и специалисти, работещи в 

областта на образованието и обучението. 

На форума присъстваха представители на различни държавни институции,  представители на 

медиите и гости. 

В събитието участваха над 150 участници от 8 – те държави, партньори по Проекта и членки 

на ЕС- Испания, Литва, Италия, Великобритания, България, Португалия и Кипър, включително  

европейски експерти в областта на социалните услуги и подпомагане на рискови групи, 

неправителствени организации и представители на Областна администрация за социални 

услуги и социална интеграция и европейски въпроси - Мадрид. 

Конференцията бе открита от г-н  Пабло Гомес, Генерален директор на Дирекция „Социални 

услуги и социална интеграция” - Област  Мадрид и  Д. Оскар Херера, Директор на „Връзки с 

обществеността ” на Фондация  „Altius Франсиско де Витория”. 

Г-жа Клара Убеда, Координатор на проекта представи целите, стратегическото партньорство, 

целевите групи, към които е насочен Проекта, дейностите и очакваните резултати по този 

Проект. Основната  насоченост на проектните дейности е към  млади хора на възраст до 30 

години, които са извън образователната система и / или извън пазара на труда и които имат 

ниска или не притежават професионална квалификация.  



                                                     
 

 
На този форум бяха представени изследвания на политики и програми за професионално 

ориентиране, политически препоръки, доклад за професионалното ориентиране на 

младежи от уязвими групи  и добри практики в тази област.  В края на събитието  от страната 

-  домакин бяха представени примери за добри практики при  младежки програми за 

професионално ориентиране на маледжи. 

 

 

 

 

 


