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Проект
”Трансграничен обмен за устойчива заетост в мебелната индустрия”
BG051PO001-7.0.07-0026-С0001
Водеща организация: «ЕКОМЕБЕЛ» ООД – гр. Плевен
Партньор: Albrecht Arenz BDM Beratung u. Dienstleistung// Германия
Продължителност: 12 месеца;
Екип за управление на проекта:
Станислав Стефанов /ръководител/ и Минка Пълова /счетоводител/
Целева група: Лица, заети в малки и средни предприятия, които осъществяват
дейности, свързани с производство и търговия на мебелни изделия – 35 броя;
Общата цел на проекта е чрез трансфериране и обмен на ноу-хау и добри практики и
разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от
двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в
мебелния бранш, като ключов сектор на българската икономика и фактор, способстващ
за икономически растеж, социално-икономическото развитие на България като страна
член на ЕС и даващ здрава основа за повишаване качеството на живот в страната.
Специфични цели:
 Обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал, чрез съвместно изпълнение на
проекта за повишаване ефективността, актуалността и адекватността на
осъществяваното обучение;
 Трансфер от Германия на успешни, иновативни за България методи в областта на
ефективното обучение;
 Установяване на реалните потребности за нови подходи за подобряване на
качеството на работа и компетентността на заетите в мебелния бранш в
България;
 Повишаване на конкурентоспособността на работната сила;
 Осъществяване на транснационалното сътрудничество, по отношение на
възможностите за развитие на знанията и уменията на лицата, ангажирани в
организации, извършващи дейности в сферата на мебелния сектор в България и
Германия;
 Стимулиране участието на заети в мебелния бранш в обмен на добри практикии в
резултат на това повишаване на квалификацията им, мотивирането им в
изпълнение на ежедневните им задължения и желание да предават знанията и
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
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уменията придобити по време на обучението, на техни колеги и подчинени в
бранша;
Задълбочаване и развиване на ефективното сътрудничество между "Екомебел”
ООД и Albrecht Arenz BDM Beratung u. Dienstleistung, Германия с полза за двете
страни и фокус върху специфичните проблеми в областта на човешките ресурси,
заети в мебелния бранш чрез взаимодействие за изграждане на мрежи за
развитие на алтернативни перспективи, както и за идентифициране и
осъществяване на приоритети и действия, за намиране на общи решения на общи
проблеми и т. н
Проучване и анализиране на формите и моделите за развитие на мебелния бранш,
в сферата на производството и продажбите на мебели в България и Германия, с
цел прилагането на добрите практики в двете държави и насърчаване на
предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията и уменията на
представителите на целевата група;
Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес
възможности между членовете на целевата група;
Осигуряване на прозрачност и публичност при изпълнението на заложените в
проекта дейности;
Повишаване на обществената информираност чрез разпространение и трансфер
на иновативните резултати в прилаганите практики;

Дейности:
Дискутиране на целите и дейностите на проекта с всички заинтересовани страни
- представители на бизнеса, местни власти и др.
Проучване на възможните добри практики за развитие на мебелния сектор и
идентифициране на основните методи за подкрепа на компаниите в бранша в България
и Германия по отношение на подобряване на квалификацията и професионалните
умения на работната сила
Изграждане на концепция за развитие на база на проведеното проучване
Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна
на служители на представители на целевата група в България и Германия
Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете
държави
Информиране и публичност
Този документ е създаден по проект ”Трансграничен обмен за устойчива заетост в
мебелната индустрия” BG051PO001-7.0.07-0026-С0001 с финансовата подкрепа на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от бенефициента –„ЕКОМЕБЕЛ” ООД – гр. Плевен
и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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