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Популяризиране на Проект BADGE 

 

 

За да се постигне по –висока информираност 

относно възможностите, които проект  BADGE 

предоставя на жени в двойно неравностойно 

положение, беше направено подробно 

представяне на предстоящите обучения сред 

представители на целевите групи.  

 

 

Участие в информационната среща взеха 

жени със собствен бизнес, представители на 

обучителни организации, медии, безработни, 

студенти и др.  

 

 

Срещата беше проведена в град Благоевград. 

Участниците бяха запознати с целите на 

проект BADGE, резултатите от направения 

анализ на нуждите, както и дейностите, които 

бяха реализирани от 9-те партньорски 

организации.  

Основен интерес участниците проявиха към 

предстоящите обучителни семинари, както и 

към  електронната обучителна платформа на 

проекта. На участниците бяха раздадени 

информационни листовки, 

 

както и допълнителна информация за участие 

в първата серия от обучителни семинари. 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Отговорност за 

изложените в тази публикация възгледи носи единствено нейния автор и документът 

по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕК. 
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    Серия от обучения на жени с 

предприемачески намерения 

В рамките на проект BADGE се организират 

безплатни обучения, фокусирани върху развитието 
на ценни социални и предприемачески умения на 
жените и достъп до онлайн обучителна платформа 
за взаимна помощ, обмен на опит и безплатно 
самообучеие на жени. 
Проект BADGE е насочен към жени, желаещи да 
започнат собствен бизнес, определяни в т.нар.  
двойно неравностойно положение.   

С реализацията на проект BADGE и 
специализираните обучения ще ви помогнем:  

 

Желаещите да вземат участие в обученията имат 
възможност да изберат две  от следните теми: 

 

  

•Да придобиете увереност, за да 
реализирате своя идея за бизнес 

 
 

•Да развиете своите бизнес 
компетенции и познания  

 
 

•Да получите безплатен достъп до 
ресурси за виртуално обучение  

•Да срещнете други жени със 
сходни идеи  

•Да получите съвет и вдъхновение 

Как да започнете и 
управлявате 

бизнес от вкъщи?             

Как да преминете 
от наетост към 
самонаетост ?               

Как да започнете 
и управлявате 
семеен бизнес?  

Как да повишите 
вярата и 

самоувереността в 
себе си за стартиране 

на бизнес?                                                   
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Групите ще бъдат направени на база заявения  
интерес по темите.  

Обученията се предвижда да се проведат в 
периода 24-28 ноември и 15-18 декември 2014г. в 
град Сандански. 

 

Продължителността на всеки семинар ще е около 3 
часа  

 

Можете да научите повече за проекта на адрес: 
http://badge-project.eu/ 

Всички, които желаят да се запишате за 
участие могат да получат информация на 
следните координати: 

 

Бизнес Информационен и Консултантски 
Център – Сандански 

Тел.: +359 746 30549; Тел./Факс: +359 746 
32403 

office@bicc-sandanski.org ;  

www.bicc-sandanski.org  

http://badge-project.eu/
mailto:office@bicc-sandanski.org
http://www.bicc-sandanski.org/

