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ПРОЕКТНА  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 



Въведение: 

 Програма : Леонардо да Винчи 

 

 Мярка: Многостранни проекти за 
разработване на иновации – Секторни алианси 
на уменията 

 

 Начало: 01 Януари 2014г. 

 

 Край: 30 Юни 2016г. 

 

 Продължителност: 30 месеца 



Партньори: 
 Консорциумът се състой от представители на Европейското 

здравеопазване, Институции отговорни за националното 

образование, Доставчик на Професионално образование и 

обучение, Местни власти и консултантска компания. Техните екипи 

се състоят от висококвалифицирани експерти, които предоставят 

услуги в сектора на Здравеопазването и Образованието. 

 Национален Директорат по Образование, Истанбул, 
Турция – Координатор на проекта 

 Eвропейска Медицинска Асоциация, Белгия 

 Tехнически Университет “Джордже Асачи”, Румъния 

 BFI – Национален Институт по Професионално 
образование и обучение, Aвстрия 

 Национална Агенция по Професионално 

образование и обучение, България 
 

 Консултантска компания “ЗГУРА-М”, България 
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На какво се основава нуждата от 
проекта? 

 Най-бързият растеж по отношение на предлагане на 
нови работни места е съсредоточен в областта на 
здравните услуги, като за периода 2004-2014 те ще 
представляват 19% ръст от всички  грижи в сферата на 
услугите  (източник: BLS , Career Guide да Industries) . 
 

 След идентифицираната пропаст между нуждите на 
пазара на труда и наличните обучителни курсове в 
системата на професионалното обучение и 
образование (ПОО), екипът на проекта възнамерява да 
разработи иновативна обучителна програма от типа на 
комбинирано обучение (дистанционно чрез електронна 
обучителна платформа и обучение лице в лице) за 
професионална квалификация на нова трудова 
длъжност “Продавач-консултант в здравните грижи и 
пълноценното хранене”. Tази длъжност е подходяща за 
безработни хора с висше образование (18 +) или 
настоящи служители в сектора на продажбите в областта 
на здравословното хранене и здравеопазването 



На какво се основава нуждата от 
проекта? 
 Последните изследвания на Европейската Медицинска Асоциация – 

EMA (партньор по проекта) показват, че е налице липса на 
интерактивно електронно обучение в тази област, както и 
обосновават нуждата и значението на H – CARE EQAVET оценъчен 
инструмент  (валидиращ всички натрупани умения и знания). Освен 
това тази професия не съществува в Националната Трудово-

класификационна рамка на страните от ЕС, както и в България ( за 
тази цел партньор по проекта е и Националната Агенция за 
професионално образование и обучение – НАПОО). 

  

Проектът ще предостави на националните класификации (по 
валидирането на резултатите от обучението по системата ECVET ) 
възможност за надграждане на интегрираната рамка на 
компетенциите в  общественото здраве и развитието на капацитета 
на работната сила. Също така проектът ще спомогне за развитието 

на съществуващата Европейската квалификационна рамка, по 
отношение на това тази област да стане по- прозрачна и сравнима 
като цяло за всички работещи в рамките на Съюза. 



Кой може да се възползва: 

 Безработни дипломирани възрастни (над 18 

години), които търсят работа в секторите на 

здравословното хранене и Здравеопазването; 

 Настоящи служители в посочените сектори, 

които търсят надграждане в уменията и 

компетенциите си; 

 Обучители и преподаватели в системата на 

професионалното образование и обучение и 

обучителни центрове и институции; 

 Търговски компании (малки и средни 

предприятия) в сектора на Здравеопазването и 

здравословното хранене. 

 



Кои са очакваните резултати? 
 Сравнителен количествен и качествен анализ на националните 

констатации, свързани с нуждите от обучение и пропуски, свързани 
със знанията и компетенциите на настоящите и потенциални 
продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването; 

 H-CARE единна обучителна програма (на основата на системата 
ECVET); 

 M1. Въведение и насоки за превенция на здравето; 
М2. Търговия с медицински изделия (MЕ), Помощни технологии (ПT) 
и хранителни добавки (ХД) 
M3. Комуникация и работа с клиенти с увреждания; 
M4. Умения за управление на продажбите; 
M5. Умения за предприемачество; 
M6. E-търговия (МЕ, ПТ, ХД); 
M7. Стажове. 

 Многоезична платформа за електронно обучение (WCAG 2.0 
стандардт,  SCORM съвместима); 

 H-CARE Контролен инструмент (на основата на EQAVET); 

  Трудов профил “Продавач-консултант в сферата на 
Здравеопазването и здравословното хранене” 

  Консолидиран доклад за използваемост на проектните продукти. 

 



Въздействие: 

 Въздействието върху безработни или работещи 
дипломирани възрастни, които търсят заетост 
ще бъде незабавно и ще се отрази не само на 
повишаване на техните знания и умения, но 
също така ще повлияе на равнището на 
услугите на компаниите, в които те са или ще 
бъдат наети на работа ; 

 За безработни хора, които биха искали да 
работят в областта на продажбите в 
здравеопазването проекта “H-CARE ще осигури 
необходимите знания, умения и компетенции и 
ще повиши нивото на тяхната 
конкурентоспособност на пазара на труда. 



Въздействие:(2) 

 За центрове за професионално образование и 
обучение ще се възползват от помощта на 
безплатно обучение ресурси в областта на 
здравеопазването и хранителни добавки 
продажби. Досега партньорите по проекта на 
базата на проведени проучвания доказват, че 
липсата на такива ресурси за обучение в 
Европа . 

 За търговските дружества (МСП) в областта на 
здравеопазването – “H-CARE” обучителните 
материали ще обучат по-компетентни 
служители, които биха могли да работят в 
техните компании и / или ще повишат нивото на 
продажбите на техните настоящи служители. 



Програма Европа 2020: 
 Проектът “H-CARE” също допринася за целите и задачите на 

стратегията Европа 2020 по отношение на растеж на 
заетостта и по-специално таргетната цел от 75% заетост на 
ЕС до 2020 г., като помага на хората да получат нови умения 
и да се адаптират към промените на пазара на труда. 
 

 Чрез развитие на нова професия в здравеопазването 
проектът ще насърчи заетостта в този сектор. 
 

 Проектът предлага иновативна обучителна програма, чрез 
която безработни или ниско платени хора в пазара на труда 
на ЕС ще могат да придобият нови умения за нови работни 
места в областта на продажбите и консултирането в 
областта на Здравеопазването. 
 

 Иновациите на проекта “H-CARE” могат да направят 
сектора на Здравеопазването по-устойчив и да се подобри 
качеството на услугите в секторът, където работят 1 в 10 от 
най-квалифицираните работници в ЕС. 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm


За контакти: 
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА  

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
1113 София, бул. “ Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.5 

Тел. 02 871 36 41 ; 02 971 20 70 

Лица за контакти: Пенка Николова, Боян Боянов, Янка Василева 

ел. поща: napoo@navet.government.bg 

Уеб сайт: www.navet.government.bg 

 

 

КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ” ЗГУРА-М” ЕООД 
4023 Пловдив, Бул. Освобождение 31, Сграда “Карина”, ет. 1 

Тел./факс: 032 62 88 90 

Лица за контакти: Мария Горанова, Петя Грудева, Андреан Лазаров 

ел. поща: zguraprojects@gmail.com 

Уеб сайт: www.zgura-m.eu 
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Край... 

БЛАГОДАРИМ  

ВИ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 


