„Професионален обучителен
курс и EQAVET оценъчна
система за проследяване
на качеството на консултанти
и доставчици на услугата
подкрепена заетост
за хора с увреждания“

Ние Ви предлагаме:

Продължителност:
01 Септември 2014 г. - 31 Август 2017 г.
www.supportemployment.eu
twitter.com/zguraprojects
facebook.com/supportemployment
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• Професионална обучителна
програма за квалификация на
консултанти по подкрепена заетост;

код в СППОО 7620102 „Консултант по подкрепена заетост“ – III-та степен на ПК,
НКПД код 3005 Консултант, подкрепена заетост

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ:
• „Осведоменост за уврежданията“;
• „Концепция на подкрепената заетост“;
• „Кариерно консултиране – методи на пазара на труда“;
• „Практически методи и инструменти “;
• „Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане“.
СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ:
• „Прилагане на личностно-центрирания подход“;
• „Практическо прилагане и взаимоотношения с институции“;
• „Придобиване на ключови компетентности “;
• „Дигитални и помощни технологии“.

• EQAVET система за двустепенно признаване
и валидиране на кандидати за консултанти
по подкрепена заетост;
• Практически наръчник с указания;
• Електронна обучителна платформа
www.supportemployment.eu/elearning
“Разберете повече за пилотното въвеждане
на услугата подкрепена заетост в България”
Център за информация и професионално ориентиране „ЗГУРА-M“ Пловдив - Координатор на проекта
E: zguraprojects@gmail.com; URL: www.supportemployment.eu
Този проект (2014-1-BG01-KA202-001529) е финансиран от програма„Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само
възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за
възможните начини за нейната употреба.

„EQAVET system for recognition, validation
and accreditation of skills,
knowledge and competencies
of supported employment
providers for people with
disabilities“

Duration:
01 September 2014 - 31 August 2017
www.supportemployment.eu
twitter.com/zguraprojects
facebook.com/supportemployment

We provide:
• COACH@WORK VET training programme
for Supported Employment providers;
COMPULSORY MODULES:
• “Disability Awareness”;
• “Supported employment basics - the five steps process”;
• “Career guidance - labour market methods”;
• “Practical methods in the coaching process”;
• “Pre-employment agenda”.
OPTIONAL MODULES:
• “Attitudes and approaches”;
• “Implementation and networking”;
• “Acquisition of key and transversal competences”;
• “Mainstreaming and digital technologies”.

• EQAVET system for recognition, validation
and certification of Supported Employment providers;
• Instructions Guide for practical implementation;
• E-learning platform
www.supportemployment.eu/elearning

“Found out more about the supported employment
service and how it can be integrated in your practice”
Center for information and vocational counseling “ZGURA-M”– Project Coordinator
E: zguraprojects@gmail.com; URL: www.supportemployment.eu
This project (2014-1-BG01-KA202-001529) has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

