ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО РЕДА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 ОТ 20
МАЙ 2014 ГОДИНА ЧРЕЗ ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕКИ УМЕНИЯ ЗА МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ „ПЪРВИ СТЪПКИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ , ФИНАНСИРАН ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА ЗА
МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ, КОЙТО ВКЛЮЧВА ПРИНОСА НА ИСЛАНДИЯ, ЛИХТЕНЩАЙН И
НОРВЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ И
НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ НЕРАВЕНСТВА СРЕД МЛАДЕЖИТЕ
В ЕВРОПА, КАТО СЕ СТРЕМИ ДА ДОПРИНЕСЕ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗЕЛЕНА,
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА С НОМЕР НА ДОГОВОР №2017-1027

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ:
В настоящата техническа спецификация се определят обхвата на дейностите на Изпълнителя по
осъществяване на услугата: Организиране и провеждане на обучения за меки умения.
Услугата е компонент от реализацията на проект „Първи стъпки за професионално развитие“
финансиран от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство в рамките на
Програма за младежка заетост, който включва приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за
насърчаване на устойчива и качествена заетост, и намаляване на социалните и икономически
неравенства сред младежите в Европа, като се стреми да допринесе за създаването на зелена,
конкурентоспособна и приобщаваща Европа с номер на договор №2017-1-027
Младежка фондация „Арете“ – България реализира проект „Първи стъпки за професионално
развитие“ на територията на Република България, който цели да подпомогне достъпа на младежи
от групи в неравностойно положение1, на възраст между 15-29 г. до пазара на труда в Република
България, като с това допринесе за подобряване на икономическата им независимост и
професионална реализация. В България проектът се изпълнява в следните три региона: София,
Сливен и Пловдив/Пазарджик.
Проектът се изпълнява в четири държави - Унгария, Испания, Румъния и България. Водещ
партньор по проекта е Фондация Autonómia – Унгария в партньорство с Fundacion Secretariado
Gitano, сдружение “Caritas – Social Assistance” - Caritas Alba Iulia , Фондация „Тръст за социална
алтернатива“ и Младежка фондация „Арете“ - България.
II. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА:
Предмет на услугата: Организирането и провеждането на 54 еднодневни обучения за меки
умения на общо до 315 младежи/участници (180 ученици в гимназиална степен или отпаднали от
училище и на до 135 младежи със средно образование). Обученията са разделени на 9 модула като
всеки модул включва 6 еднодневни обучения. Изпълнителят следва да проведе по три модула от по
1

Под групи в неравностойно положение, Младежка фондация „Арете“ - България възприема определението дадено от
Европейски институт за права между половете. https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1083
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6 еднодневни обучения във всеки от районите София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик). Всеки
модул включва до 35 младежи/участници (ученици от гимназиална степен или отпаднали от
училище и младежи със средно образование). Поръчката обхваща осигуряване на обучители,
обучителни зали за провеждането на модулите, кафе пауза и кетъринг за участниците.
Изисквания към организирането и провеждането на обучителен модул, състоящ се от 6
(шест) еднодневни обучения:
1. Параметри на обучителния модул:
- Един модул включва 6 (шест) еднодневни обучения за меки умения. Възложителят ще информира
Изпълнителя за точната дата на провеждане на конкретния обучителен модул до 15 дни
предварително.
- Брой на обучаваните лица – до 35 лица (ученици от гимназиална степен или отпаднали от
училище и младежи със средно образование). Възложителят ще информира Изпълнителя за
окончателния брой на участниците във всяко конкретно обучение с минимум 15 дни
предварително.
- Целева група: младежи в неравностойно положение на възраст между 15-29 години
2. Анотация на обучителния модул:
Цел: Учебната програма има за цел в рамките на 1 модул от по 6 (шест) еднодневни обучения чрез
развитие на меки умения да допринесе за личностното развитие на младежите и да осигури
оптимална възможност за професионална реализация на участниците.
Кратко описание на всеки обучителен модул:
Обучение 1 – Комуникация и работа в екип
Обучение 2 – Себепознание и самоувереност
Обучение 3 – Способност за вземане на решения и целеполагане
Обучение 4 – Умения за търсене на работа
Обучение 5 – Изготвяне на автобиография и мотивационно писмо
Обучение 6 – Кандидатстване за работа и явяване на интервю
Език на преподаване: български език
Форми на обучение: присъствена
Място на провеждане: в трите региона София, Сливен, Пловдив и/или Пазарджик.
III. План-график на дейностите в рамките на настоящата процедура.
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Индикативен график на дейностите, предмет на настоящата процедура:
Провеждане на
обучения за меки
умения

Място на провеждане

Индикативен
месец за
започване на
обученията
март, 2020г.

Индикативен брой
участници

Модул 1 (6 обучения)
Модул 2 (6 обучения)

гр. Пловдив и/или гр.
Пазарджик
гр. София

април, 2020г.

до 35 участници

Модул 3 (6 обучения)

гр. Сливен

май, 2020г.

до 35 участници

Модул 4 (6 обучения)

февруари, 2021г.

до 35 участници

Модул 5 (6 обучения)

гр. Пловдив и/или гр.
Пазарджик
гр. София

март, 2021г.

до 35 участници

Модул 6 (6 обучения)

гр. Сливен

април, 2021г.

до 35 участници

Модул 7 (6 обучения)

октомври, 2021г.

до 35 участници

Модул 8 (6 обучения)

гр. Пловдив и/или гр.
Пазарджик
гр. София

ноември, 2021г.

до 35 участници

Модул 9 (6 обучения)

гр. Сливен

декември, 2021г.

до 35 участници

до 35 участници



Възложителят запазва правото си да заявява конкретно датите за започване на обученията
и да прави корекции в инидкативния график по-горе. Възложителят следва да
идентифицира и фиксира конкретни дати за събитията, като да уведоми Изпълнителя до 15
дни преди провеждането на всяко обучение.



Изменения в графика на дейностите могат да се правят при необходимост и по обективни
причини и след съгласуване от двете страни.

Изпълнителят следва да осигури:
1. Лектори за провеждането на обученията.
Обща натовареност на лекторите: 54 еднодневни обучения. Изпълнителят следва да предложи
на Възложителя обучител/и и програма, следваща зададените обучителни теми преди всяко
обучение.
2. Обучителна зала в съответния град, в който ще се проведе обучителният модул за до 35
участници. Техническо оборудване на обучителните зали: флипчарт, екран и мултимедия.
3. Кафе пауза и кетъринг за участниците във всяко обучение: 54 еднодневни обучения х до
35 участници.
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Приложение №1
ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, ………….. г. в гр. София, България, между:
1. Младежка фондация „Арете” - България, фондация, учредена и съществуваща съгласно
законите на Република България, вписана по ф.д. № 496/ 2010 г. на Софийски градски съд, с ЕИК
по БУЛСТАТ: 175949339, със седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ул. „Кюстендил“
№ 49 и адрес за кореспонденция гр. София 1202, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 77
представлявано от Радостина Стоянова Чапразова в качеството на Директор за България и
пълномощник на изпълнителен директор Джоди Лин Митева,, наричанa по-долу “Възложител”
И
2. ………………..........................................................……., (наричан по-долу "Изпълнител")
се извърши предаване и приемане на работата съгласно договор от ……………… за периода
………………..
Страните констатираха следното:
1. Изпълнителят предостави на Възложителя услуги по ……………….
2. При приемане на работата не бяха констатирани недостатъци и отклонение от поръчката.
3. На Изпълнителя да се изплати брутно/нетно възнаграждение, в размер на ............. лв, словом:
................... лева за извършените услуги в рамките на 10 (десет) календарни дни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/подпис, име и длъжност, печат/

/подпис, име и длъжност, печат/
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