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За проекта  
 

Статистическите данни в страните от цяла Европа показват (макар и в различна степен в 

зависимост от националните структури) риска от социално изключване и бедност, 

особено в по-напреднала възраст, за жените, които не разполагат със собствен 

адекватен доход през целия си живот. Националните социални програми предвиждат 

различни схеми за финансиране и защита на отпуските по майчинство, което може да 

насърчи жените да останат вкъщи или да се върнат на работа. Продължителността на 

отсъствието от пазара на труда винаги може да се разглежда във връзка с това 

финансиране и със специфични компоненти като: нивото на образование и възможните 

доходи, които жената може да постигне; структурните предпоставки като наличието на 

грижи за деца и възрастни членове на семейството или наличието или разстоянието до 

работното място. 

 

С проекта RE-START партньорите от Испания, Гърция, Кипър, Исландия, България и 

Полша имат за цел да разработят много полезен онлайн инструмент, който да 

подпомогне жените, останали вкъщи, да се върнат на пазара на труда. По този начин той 

ще отговори на трите най-големи предизвикателства за жените на този етап от живота 

им: 

 да придобият мотивация и самочувствие да го направят; 

 да получат подкрепа и ориентация за пазара, за да успеят в намирането на 

подходяща работа; 

 да подобрят уменията си да идентифицират мрежи за подкрепа, за да 

преодолеят липсата на такава в структурен и социален аспект.  
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Проектът адресира: 

 жени, които искат да се върнат на пазара на труда, след като са останали вкъщи 

заради семейните задължения; 

 специалисти/консултанти/обучители, работещи с жени, които искат или трябва 

да се върнат на пазара на труда и които искат да им дадат възможност или да ги 

подкрепят в ориентацията в тази област; 

 структури, отговарящи за такива услуги; 

 службите по заетостта и публичната администрация, свързани с въпроса за 

връщането на жените на пазара на труда, синдикатите и политиците. 

  

Сега първите две части на онлайн пакета RE-START са готови да предоставят възможност 

на жените да се върнат в професионалния живот, за да се намали рискът от социално 
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изключване и бедност, особено в по-напреднала възраст. По този начин проектът ще 

повлияе значително на шансовете им за това и чрез това ще допринесе за по-доброто 

социално и икономическо положение на жените и техните семейства. 

Знаете ли, че? 

 

Частта „Знаете ли, че?“ предоставя статистическа информация за рисковете, свързани с 

ниските доходи и неравенството на пазара на труда: 

 Защо е необходимо да се намери работа, за да се осигури собствен доход, не 

само за момента, но и за да се избегне по-късно разликата в заплащането на 

пенсиите? 

 Как да се избегне или намали рискът от социално изключване и бедност? 

 Защо и как да мислим за собствените си виждания и ценности и да ги съпоставяме 

с ролевите модели, възпроизвеждани в обществото? 

 Защо е добре човек да се издържа самостоятелно? 

 

#RESTART #ReStartProject #ErasmusPlus 

Подготви се! 

 

Частта „Подготви се!“ … е част от електронното обучение, която може да се използва 

самостоятелно и безплатно, за да подпомогне овластяването и активизирането на 

целевата група. Тя може да бъде полезна за: 

 Разработване на план за действие и вземане на решения; 

 Придобиване на повече увереност в себе си и овластяване; 

 Проучване на собствените нужди и ресурси за връщане на пазара на труда; 

 Запознаване със собствените си възможности за повишаване на квалификацията; 

 Научаване повече за трудовите права, които се отнасят конкретно до вашата 

ситуация. 

 

До лятото на 2022 г. партньорите ще разработят следващите части на платформата и ще 

популяризират програмата в своите страни. Ако искате да научите повече за този проект, 

разгледайте нашия уебсайт или се свържете с партньора от вашата държава: 

Бимек ООД 

www.bimec-bg.eu 

bimec@bimec-bg.eu 

+359885049557  
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