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ЧАСТ 4 МЕДИАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

УЧЕБНИ ЦЕЛИ НА ЧАСТ 4 

Безплатни курсове за професионално обучение (“ПО”)  

• Да информира жените от ромски произход за безплатните курсове за ПО в 

тяхната страна. 

Среща на работодатели с жени от ромски произход 

•  Да помогне  и да увеличи възможностите на жените от ромски произход да 

намерят работа. 

Налични услуги за намиране на работа 

• Да информира жените от ромски произход за наличните услуги за намиране на 

работа в тяхната страна. 

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ ЧАСТ 4 

Да се предоставят полезни инструменти и информация на жените от ромски произход 

относно полезните безплатни услуги, които ще допълнят и ще добавят стойност за 

подобряване на уменията им и увеличат възможностите им за намиране на работа. 

Поместената по-долу информация дава някои насоки за да гарантира, че местните 

координатори ще въвеждат информацията по еднакъв начин 

 

ГЛАВА 1 БЕЗПЛАТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КУРСОВЕ 

 

Всеки местен координатор трябва да проведе собствено проучване за да открие 

безплатните професионални  курсове. То трябва също да включва и безплатните онлайн 

курсове. 

  

Информацията за безплатните професионални курсове предоставена на обучителите по 

време на обучението и да следва формата на Таблица 1 по- долу. 
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Някои указания за попълване на Таблица  1: 

Наименование на услугата: Въведете наименованието на услугата предлагана за 

обучение по професия (ПО) 

Описание: Въведете кратко описание на обучението със следната информация а) умения, 

които ще бъдат придобити  б) условия за записване / изисквания в)Процедура за 

кандидатстване.  

Местоположение: Въведете името на града, в който се провежда обучението. Ако 

обучението се провежда онлайн, въведете „онлайн”. 

Агенция: Въведете името на агенцията или институцията предлагаща обучението. 

Контактни данни: : Въведете контактните данни на агенцията (адрес, телефонен номер, 

уебсайт, ако има). 

 

Таблица 1 – Безплатни професионални курсове - ПО 

Наименование 

на услугата 

Описание Местоположение Агенция/  

институция 

Контактни 

данни 

Обучение за 

работа (ПО) 

Провеждат 

часове, които 

помагат на 

потребителите 

да получат 

обучение и 

необходимите 

умения за 

намиране и 

запазване на 

работа. за 

повече 

подробности се 

обадете се и 

попитайте за 

Париж Офис за 

икономически 

възможности 

Ру дьо Пари, 

1 

Париж 

Телефон: 01 

42 60 84 86 



 

7 

програма за 

обучение за 

намиране на 

работа. 

 

Глава 2: СРЕЩИ С РАБОТОДАТЕЛИ И ЖЕНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД 

Местните координатори трябва първо да се свържат с работодателите за да проучат 

интереса и желанието им за среща с жени от ромски произход. След като бъдат 

намерени заинтересовани работодатели, трябва да бъде уговорена среща.  Срещите 

трябва да се провеждат в малки групи (около 5 жени от ромски произход на среща) 

Местния координатор и културният медиатор винаги трябва да присъстват на срещите. 

Целта на срещите е работодателите да оценят уменията на жените от ромски произход за 

да се знае дали тези умения отговарят на работата, която работодателят може да 

предложи. В крайна сметка трябва да се стремим работодателите да ни дадат съвет, 

достъп до наличните работни места и обучение, както и трудов опит и възможности за 

намиране на работа за жените от ромски произход. Чрез взаимно сътрудничество 

работодателите и жените от ромски произход ще спестят време, стрес, усилия и пари.  

ГЛАВА 3: НАЛИЧНИ УСЛУГИ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА (ТРУДОВИ 

ЦЕНТРОВЕ И ДР) 

Всеки местен координатор трябва да направи свое проучване за да открие наличните 

услуги за намиране на работа в своята страна. 

Информация за наличните услуги за намиране на работа  трябва да бъде предоставена 

на обучаемите по време на обучението като могат да следват формата даден в Таблица 2 

Тази таблица илюстративна и вие трябва да я адаптирате към националния си контекст 

ако е необходимо 

Някои указания за попълване на Таблица 2 

Наименование на услугата: въведете името на предлаганата услуга като услуга за 

намиране на работа.  

Описание: Дайте кратко описание на предлаганата услуга. 
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Местоположение:  въведете името на града, където се намира агенцията / институцията. 

Ако услугата се предлага онлайн, въведете „онлайн”.  

Агенция: Въведете името на агенцията или институцията предлагаща услугата 

Контактни данни: Въведете контактните данни на агенцията (адрес, телефонен номер, 

уебсайт, ако има). 

Table 2 – Услуги за намиране на работа 

Наименование 

на услугата 

Описание Местоположение Агенция/  

институция 

Контактни 

данни 

Услуга за 

намиране на 

работа 

Предоставят 

информация за 

трудовото 

законодателство / 

права, помощ при 

намирането на 

работа и др.  

Париж Трудов център Ру дьо 

Пари, 1 

Париж, 

телефон: 01 

42 60 84 86 
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