
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което отразява възгледите само
на авторите, и Комисията не може да носи отговорност за каквото и да е
използване на информацията, съдържаща се тук.

Партньорите по Проект SOSUSK вярват, че инвестииците за създаване на достойни работни
места в секторите на зеленото и социалното предприемачество и на възможности за цифрово
образование и обучение на младите хора допринасят за развитието на по-проспериращи и
стабилни общества.

Партньорите ще работят върху иновативни възможности за образование и обучение, за да се
създане голяма и силна мрежа от NEETs, младежки организации и кариерни услуги. Крайната
цел да открият и засилят предприемаческите таланти на европейските NEETs.

SOSUSK е насочен към предизвикателствотото да се
мобилизира транснационална популация от млади
европейци, които нито работят, нито се образоват или
обучават (NEETs), като им се предоставят умения и
компетенции за социално и зелено предприемачество.

Целта е да се улесни съответствието на тези умения и
компетенции с устойчивите възможности за наемане и
самонаемане.

•   Популяризиране на дигиталното образование сред
младите хора

 
•   Насърчаване на придобиването на нови
компетенции от NEETs

 
•   Подобраване на социалното включване на NEETs,

 
•   Поощряване на развитието на дигиталните
умения и компетентости на NEETS.

 
•   Стимулиране на зеления и цифровия преход

•   Подкрепа за младите хора да трансформират
своите идеи в новосъзданени фирми

 
•   Създаване на благоприятни уславия за
иновативни обучителни практики

 
•   Насърчаване на практики, основани на устойчив
и приобщаващ растеж

 
•   Генериране на работещи инструменти за
инвестиране на организациите в младите хора

 
 •   Създаване на пространство за мрежи за
европейски организации
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ПРОЕКТЪТ

ЦЕЛИ 

СТРАНИЦА 1

Социални и устойчиви умения за млади хора които нито работят, нито са ангажирани в образование и обучение



3-ти ПРОЕКТЕН РЕЗУЛТАТ
Уеб-базираната ускорителна програма

1-ви ПРОЕКТЕН РЕЗУЛТАТ
Събиране на добри практики и анализ на иновативни
дигитални обучителни методи.

 
Избраните добри практики ще бъдат обобщени и
категоризирани по тематика и прилики. Основната цел
на доклада е да послужи на проектния консорциум като
основа за съдържанието на платформата.

 
2-ри ПРОЕКТЕН РЕЗУЛТАТ
Инструментариум за Е-обучение за зелено и социално
предприемачество.

Инструментариумът за електронно обучение има за
цел да включи в учебния процес иновативни дигитални
методи на обучение, които ще предоставят възможност
на целевата група да засили своите умения и
икономически растеж с положително въздействие
върху обществото, околната среда и икономиката.

Уеб-базираната ускорителна програма е интерактивна
образователна платформа за социални и зелени
предприемачи в ранен етап. Тази уеб платформа ще
включва всички модули на инструментариума за
електронно обучение в цифров формат, дефиниции за
социалното и зеленото предприемачество, насоки за
създаване на предприятие, както и информация за
проекта и неговите резултати.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази
публикация не представлява одобрение на съдържанието, което
отразява възгледите само на авторите, и Комисията не може да носи
отговорност за каквото и да е използване на информацията,
съдържаща се тук.
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СОЦИАЛНИ МЕДИИ

ПАРТНьОРИ

CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA
www.ccitabel.com

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP (AKEP)
https://akep.eu/

Дейностите по Проект SOSUSK се изпълняват
от консорциум, който се състои от седем
партньорски организации от седем различни
европейски държави: Гърция, Хърватия,

Белгия, Италия, България, Румъния и Полша.
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SWUNR

GLOCAL FACTORY

BREZA ASSOCIATION
https://breza.hr

www.swu.bg/bg/

 www.glocalfactory.eu 

ARES'EL 
www.asociatia-aresel.ro

MOBILE ADVENTURE (MOBAD)
https://mobileadventure.pl/about-us/

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ
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