Проект
Act45
е
финансиран
от
Европейския съюз и се реализира в
Гърция от ActionAid и INE-GSEE, в Испания
от Action Against Hunger, в Италия от
RETE, в България от АРИР - Стара Загора.
Проектът е подкрепен и от Датската
Конфедерация на работодателите.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Агенция за регионално икономическо
развитие - Стара Загора (АРИР)
Стара Загора, ул. Ген. Столетов №127
042 605 007
office@szeda.eu
Агенцията е създадена през 1995 г. Постепенно се
утвърждава като свързващо звено между местните
власти и бизнес общността, привличайки за
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Мрежа от партньори

Първи
стъпки към
успешна
кариера за
хора над 45
години

www.act45.eu

В ЕС, най-висок процент
дългосрочно безработни
лица се наблюдава сред тези
над 45 години, които нямат
завършено образование
или им липсват дигитални
умения. Въпреки това, често
тези хора нямат достъп до
допълнително образование,
за да могат да прекъснат
порочния цикъл, който ги
държи без работа.
Act45 търси решения чрез създаване
на схеми за сътрудничество между
организациите на гражданското общество
(НПО), работодателите, търговските палати
и доставчиците на обучение в България,
Гърция, Италия и Испания, т.е. страни,
засегнати от икономическата криза, с цел
създаване на ефективни местни екосистеми,
насърчаващи участието във възможности за
обучение.
Чрез активна комуникация с безработни и
развиване на съвместни мрежи, Act45 има за
цел да идентифицира причините за ниските
нива на заетост за нискоквалифицирани
безработни хора над 45 години. Той също
така се стреми да предложи решения,
които могат да бъдат приложени от други
заинтересовани страни чрез изготвянето и
използването на специализиран наръчник.

Дейности

Провеждане на проучване за причините
за ниското участие на безработни лица
на възраст над 45 години в процеса на
обучение през целия живот, за да се
идентифицират пречките за участието им
в процеса и да се определят критериите за
тяхното включване в подобен тип програми.
Проучването ще включва и интервюта с
безработни лица над 45 години, които нямат
достатъчно умения за четене, смятане или
работа с компютър, както и работодатели,
които ще дадат своята гледна точка за
предложенията и действията, които биха
улеснили незабавното интегриране на
целевата група към пазара на труда.

Тестване и проучване на добри практики и
стратегии за мобилизиране и ангажиране,
чрез използване на пилотна програма,
която ще бъде приложена от няколко
заинтересовани страни от мрежата за
сътрудничество.

Партньорство с НПО, работодатели и
доставчици на обучение, със стремеж
да се създаде ефективна рамка,
която да насърчава заетостта. В този
контекст, програмата ще популяризира
добри практики, като същевременно
разработва насоки и наръчници за всички
заинтересовани страни.

Създаване на платформа за
разпространение и изпълнение на
програмата от други заинтересовани
страни, обмен на идеи и опит по време на
изпълнението и предложения за идеи за
подобряване и заздравяване на мрежата.

