
 

 

ДЕЙНОСТИ 
 
В рамките на проекта Act45 ще проведем проучване, за да проучим причините за 
ниското участие на безработни хора на възраст над 45 години в процеса на обучение 
през целия живот. Проучването ще включва и интервюта с безработни хора над 45 
години, които нямат достатъчно умения за четене, смятане или работа с компютър. 
Това ще ни позволи да идентифицираме наличните пречки за участието им в процеса 
и да определим критериите за тяхното включване в подобен тип програми. В 
допълнение, фокус групите с работодатели ще хвърлят светлина върху 
предизвикателствата и възможностите пред тази инициатива и ще предложат 
стратегии за мотивация за привличане и улесняване интеграцията на хора от 
настоящата целева група в пазара на труда. 
 
Освен това ще си партнираме с организации на гражданското общество (НПО), 
работодатели и доставчици на обучение, като се стремим да създадем ефективна 
рамка, която да насърчава заетостта. В този контекст програмата ще популяризира 
добри практики, като същевременно разработва насоки и наръчници за всички 
заинтересовани страни. 
 
Част от процеса ще се фокусира и върху тестване и проучване на добри практики за 
мобилизиране и стратегии за ангажиране чрез създаване на пилотна програма. 
 
В допълнение, ще бъде създадена 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. 
Резултатите от Act45 ще бъдат разпространени чрез мултиплициращи събития и 
организиране на Европейска конференция. 
 
РЕЗУЛТАТ 1 
Изследване на изискванията и факторите влияещи върху ангажирането на възрастни 
нискоквалифицирани безработни (а именно хора на възраст 45+ години) в обучения. 
Това ще осигури на НПО и обучители по-голямо разбиране за нуждите на тази група и 
ще ги улесни при разработването на по-атрактивни програми за обучение и 
овластяване. 
 
РЕЗУЛТАТ 2 
Разработване на интегрирана рамка за сътрудничество на всички заинтересовани 
страни и специфични инструменти за овластяване на служителите на НПО при 
установяване на ефективно сътрудничество с работодатели и доставчици на обучение, 
както и мотивиране на потенциални обучаеми лица. 



 

 

 
РЕЗУЛТАТ 3 
Проучване на съществуващите добри практики на пазара на труда и създаване на 
насоки, които ще подкрепят ангажираността на работодателите в инициативи за 
обучение на безработни нискоквалифицирани възрастни лица. 
 
РЕЗУЛТАТ 4 
Тестване на мотивационните стратегии и образователните инструменти, създаване на 
мрежа от последователи на Act45 и хранилище за резултатите от оценката на 
въздействието. Това ще насърчи приемането на резултатите от проекта и ще подкрепи 
създателите на политики при разработването на възможности за заетост и 
повишаване на квалификацията за нискоквалифицирани възрастни безработни лица. 
 


