
ПАРТНЬОРСТВО 

 

Danmar Computers 
Жешов, Полша 
www.danmar-computers.com.pl  

CESI 
Загреб, Хърватия 

www.cesi.hr  
 

 

KMOP 
Атина, Гърция 
www.kmop.gr  

CNIPMMR - ARAD  
Арад, Румъния 

www.imm-arad.ro  
 

 

Inova Consultancy  
Шефилд, 
Великобритания 
www.inovaconsult.com  

БИКЦ-Сандански 
Сандански, България 

www.bicc-sandanski.org  
 

 
EXUS S.A. 
Атина, Гърция 
www.exus.co.uk  

Фонд за социални 
иновации 

Каунас, Литва 
www.lpf.lt   

 

CARDET 
Никозия, Кипър 
www.cardet.org  

  

 
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.  
Номер на проекта: 2013-1-PL1-LEO05-37593 
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“Обученията бяха 
полезни и  ми 

дадоха страхотни 
идеи за 

всекидневния ми 
живот, а не само 
за моя бизнес.” 

 

 

 
 
 
 

Проект BADGE е насочен към жени, стартиращи 
собствен бизнес, които често са в двойно 
неравностойно положение.  Това е от една страна, 
поради техния пол, и от друга поради дадени 
обстоятелства, в които са поставени: произхождат от 
селски район; смятат се за негодни; самотни майки; с 
малцинствен етнически произход; или възприемащи се като по-млади или по-
възрастни, отколкото е средната възраст за един предприемач. 

Проектът ще адаптира съществуваща иновативна програма за подкрепа, 
първоначално замислена като Наръчник за бизнес консултанти, с цел 
предоставяне на набор от помощни инструменти за жени в двойно 
неравностойно положение, при започване на свой собствен бизнес.  Това ще 
помогне да се осигури безплатно обучение, чрез ръководства и организирани 
семинари, фокусирани върху ценни социални и предприемачески умения. 

 

 

Проект BADGE ще постигне тази цел посредством: 
 Адаптиране на обучителни семинари за жени в двойно 

неравностойно положение.  
 Създаване на онлайн социална платформа за взаимна 

помощ и обмен на опит. 
 Тясното сътрудничество с и адаптиране на инструменти 

за учители в областта на ПОО. 

Проект BADGE ще допринесе: 
 Много жени да усвоят по-добри познания, 

умения и компетенции за управлението на 
собствен бизнес.  

 Специалисти по ПОО ще имат по-добър 
поглед върху нуждите на жени в двойно 
неравностойно положение и ще могат да им 
предоставят по-добра подкрепа.  

За да разберете как можете да се включите, моля свържете се с нас на 
посочените координати: 

 Продължителност на проекта:  
 Ноември 2013 – Октомври 2015  

 Проектен координатор: 
 Център за семейна и детска грижа (KMOP) european_projects@kmop.gr 
 
 Партньор в България: 

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански 
град Сандански, ул. „Скопие” №5 П.К. №50 

тел.: 0746/30549, факс: 0746/32403 
office@bicc-sandanski.org  www.bicc-sandanski.org 
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