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Кратък преглед: R@W
„Отново н@ работа” обхваща периода от октомври 2012 до септември 2014 и цели да засили и приложи на
практика разработения от Форема в Италия модел с оглед борбата срещу безработицата и улесняването на
реинтегрирането на пазара на труда на съкратени работници.
Целевите групи от Испания, България и Франция ще се включат в трансфера и подобряването на модела.

Кариерното консултиране: механизъм за борба с безработицата в четири европейски региона
Четири региона, разрешаващи проблемите с нарастващата безработица, изпитват недостиг от
обществено финансиране и отдадени човешки ресурси. Въпреки различията по отношение на
културна, демографска и социоикономичеса среда между Венето (Италия), София (България) и
Оверн (Франция), проведеният през 2013 година контекстен анализ очерта необходимостта от
достъпни активни мерки за трудовата сила и открит и ефективен социален диалог.
Основни моменти на контекстните анализи:
Венето, Италия: Венето е все още сред най-богатите региони в Европа, въпреки че загубата
на конкурентност, фрагментирането на икономическия сектор, липсата на големи
международни компании и на регионална стратегия за развитие спъват потенциалните
възможности за растеж. Безработицата се е увеличила значително след 2008, особено сред младите хора
(20%) и към момента все още не се забелязва положителна тенднеция в това отношение.
Арагон, Испания: Икономиката на Арагон е вътрешно отворена и диверсифицирана като
основният сектор е в областта на доставките за самозадвиждващата и автоматична
промишленост. Заводът на Дженерал Моторс „Опел” във Фигерелас оказва не само
количествено въздействие върху БВП и заетостта, но представлява и атрактивна за инвестиции точка. В
региона се насърчава диверсификационния процес и са определени 5 ключови специализации
(агроинженерство, енергетика, автоматизация, логистика, туризъм, нови технологии). От друга страна
застаряващото население и драматичното влошаване на безработицата (18,8%; 50% от младежите),
въпреки предприетите политики за активна заетост, възпрепятстват пълноценното реализране на човешкия
капитал.
София, България: Софийска област е най-богатият и най-динамично развиващият се
икономически център в България. На национално ниво е разработена стратегия за заетостта
до 2020 с оглед справянето с основните предстоящи предизвикателства: застаряващото
население, увеличаващата се безработица, особено сред младежите до 29 годишна възраст, както и липса
на мерки за кариерно ориентиране и връщане на пазара на труда.
Оверн, Франция: регионът включва 3 стълба на националната конкурентност и 10
национални и регионални добре функциониращи клъстери в областта на високите
технологии, международната компания Мишелин за производство на автомобилни гуми,
няколко малки и наистина иновативни фирми със слаба или несъществуваща връзка с големите
предприятия. Регионът наскоро въведе мерки за заетост сред младите хора поради наблюдаващото се
изтичане на мозъци към по-иновативните региони на Франция, което води до трудности със справяне с
проблема със застаряващото население.
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СЪБИТИЯ
Втора международна среща (2013)

стният анализ бе споделен сред участниците на международната среща в София, България. Партньорите
набелязаха конкретни мерки за ангажиране на целевите групи по време на пилотното обучение. Испанската
организация Индико ще включи безработни, френският университет „Блез Паскал” ще се насочи към
младежите/отпадналите от образователната система, а българският партньор Асист Нет ще пилотира
инструментите на модела с глухи и слабочуващи младежи.

Практически курс за обучители (2013)
„Опитът е труден учител. Дава ни първо теста и след това преподава урока”. (V. S. Law)

През юли 2013 международната група на експертите на R@W премина насочено теоретично и практическо
обучение, като част от подготовката за предстоящата фаза на пилотиране на модела. Обучението се проведе в
Падова и беше успешно координирано от експертите и обучителите на Форема.

Национална среща във Франция
Националната среща се
проведе на 18 октомври
2013 по време на годишната
пленарна среща на DAFPICGIP Оверн, организацията,
основана за управление на
мрежата на Greta в регион Оверн. GIP Оверн и мрежата на Greta представляват идеалния пример за
сътрудничество между различните нива и фактори на първоначалното и продължаващото обучение в региона.
Един от отделите на GIP се занимава специално с професионалното обучение и проблемите на намиране на
работа и връщане на пазара на труда. Представители на този отдел присъстваха на срещата и показаха голяма
заинтересованост към проекта.
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Следващи дейности
Моделът се пилотира в
Испания, България и
Франция. Междинните
резултати ще се
публикуват в брой 3 на
бюлетина!
Допълнителна
информация можете да
получите онлайн на:
www.restartwork.eu

ПАРТНЬОР

Контактно лице
Fòrema
Падова (Италия) - Обучителна агенция на
Конфиндустрия Падова

Roberto Baldo
Email: rbaldo@confindustria.pd.it; tel. +39 049 82 27 277

Indico
Сарагоса (Испания) - Обучаваща агенция

José Antonio Campos
Email: info@indico.info; tel. +34 976 230 022

Assist Net ACИСТ HeТ
София (България) – Мрежа от специалисти

Slavina Lozanova
Email: assist_net@abv.bg; tel: +3592 981 0051

Университет "Блез Паскал"
Клермон-Феран (Франция) - Университет

Lysiane Lelue

Провинция Падова, Сектор образование и
заетост - Падова (Италия) - Местна власт

Giorgio Santarello - Email:giorgio.santarello@provincia.padova.it;
tel. +39 049 820 13 80

CISL Венето
Венеция Местре (Италия) - Профсъюз

Giulio Fortuni - Email: giulio.fortuni@cisl.it;
gregorio.loregian@cisl.it; tel. +39 041 533 08 11

Cartotecnica Postumia
Carmignano di Brenta (Италия) - SME

Pierluigi Gava
Email: pierluigi.gava@postumia.it, tel. +39 049 943 89 99

Университет Падова, Катедра FISPPA
Падова (Италия) - Университет, катедра по
психология, социология, педагогика, приложна
психология

Egidio Robusto
Email: egidio.robusto@unipd.it,
michelangelo.vianello@unipd.it; tel. +39 049 827 6664

Confindustria Венето SIAV
Венеция Местре (Италия) – Агенция на
асоциацията на регионалните работодатели

Gabriella Bettiol
Email: area.progetti@siav.net; tel. +39 041 251 75 11

Email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr;

tel. +33 473 406337
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