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██ РеализираРеализира сесе сс финансоватафинансовата подкрепаподкрепа нана ЕвропейскияЕвропейския съюзсъюз

▬▬ ГДГД ““ЗаетостЗаетост, , СоциалниСоциални дейностидейности ии ВключванеВключване””
ЕвропаЕвропа 2020: 2020: ПолитикиПолитики заза заетостзаетост
МладежкаМладежка заетостзаетост, , ПредприемачествоПредприемачество ии МикрофинансиранеМикрофинансиране

▬ БюджетнаБюджетна линиялиния: 04: 04--0404--0101--0101
Програма “Прогрес”: ПроектиПроекти, , допринасящидопринасящи заза обменаобмена нана

добридобри практикипрактики



ПрограмаПрограма ““ПрогресПрогрес””

ПрограмаПрограма ПРОГРЕСПРОГРЕС сесе управлявауправлява отот ГенералнаГенерална дирекциядирекция
„„ЗаетостЗаетост, , социалнисоциални дейностидейности ии включваневключване ”” къмкъм

ЕвропейскатаЕвропейската КомисияКомисия..

ТяТя ее създаденасъздадена заза финансовафинансова подкрепаподкрепа изпълнениетоизпълнението нана
целитецелите нана ЕСЕС вв сфератасферата нана заетосттазаетостта ии социалнитесоциалните дейностидейности, , 
сс целцел допринасянедопринасяне къмкъм реализациятареализацията нана СтратегияСтратегия ““ЕвропаЕвропа

20202020””. . 
СтратегияСтратегия ““ЕвропаЕвропа 20202020”” целицели превръщанетопревръщането нана ЕСЕС вв умнаумна, , 
устойчиваустойчива ии приобщаващаприобщаваща икономикаикономика, , осигуряващаосигуряваща високивисоки

ниванива нана заетостзаетост, , продуктивностпродуктивност ии социалнасоциална кохезиякохезия. . 

МисиятаМисията нана ПРОГРЕСПРОГРЕС ее дада подкрепяподкрепя държавитедържавите--членкичленки вв
усилиятаусилията имим заза създаванесъздаване нана повечеповече ии попо--добридобри работниработни

местаместа, , ии заза изгражданеизграждане нана едноедно попо--приобщаващоприобщаващо обществообщество..



ПрограмаПрограма ““ПРОГРЕСПРОГРЕС”” подкрепяподкрепя::

o o изпълнениетоизпълнението нана ЕвропейскатаЕвропейската стратегиястратегия заза заетостзаетост;;
o o изпълнениетоизпълнението нана отворенияотворения методметод нана координациякоординация вв сфератасферата нана

социалнатасоциалната защитазащита ии включваневключване;;
o o подобряванеподобряване нана работнатаработната средасреда ии условиятаусловията нана трудтруд, , включителновключително

безопасностбезопасност ии здравездраве припри работаработа ии съчетаванесъчетаване нана семейниясемейния ии
професионалнияпрофесионалния животживот;;

o o ефективнотоефективното изпълнениеизпълнение нана принципапринципа заза недискриминациянедискриминация;;
o o ефективнотоефективното изпълнениеизпълнение нана принципапринципа заза равенстворавенство..

ПрограмаПрограма ““ПрогресПрогрес””

ОсновнитеОсновните целицели нана бюджетнабюджетна линиялиния: 04: 04--0404--0101--01 01 саса насърчаваненасърчаване нана
взаимнотовзаимното ученеучене нана всичкивсички ниванива ии трансфератрансфера нана ефективниефективни политикиполитики

чрезчрез: : 
1) 1) ИзпълнениеИзпълнение нана ВодещаВодеща инициативаинициатива ““ПрограмаПрограма заза новинови уменияумения ии
работниработни местаместа”” ии 2) 2) ИзпълнениеИзпълнение нана ВодещаВодеща инициативаинициатива ““МладежтаМладежта вв

действиедействие".".



ВодещаВодеща инициативаинициатива
““МладежтаМладежта вв действиедействие""

ЕднаЕдна отот седемтеседемте водещиводещи инициативиинициативи нана СтратегияСтратегия ““ЕвропаЕвропа 20202020””
касаекасае младежтамладежта. . ““МладежтаМладежта вв действиедействие””очертаваочертава политическаполитическа рамкарамка, , 
включващавключваща наборнабор отот конкретниконкретни приоритетниприоритетни дейностидейности заза ограничаванеограничаване

нана младежкатамладежката безработицабезработица ии подобряванеподобряване нана перспективитеперспективите заза
заетостзаетост нана младитемладите хорахора..

ОсновнатаОсновната целцел ее фокусиранефокусиране върхувърху нуждатануждата отот подкрепящиподкрепящи дейностидейности
ии меркимерки заза улесняванеулесняване нана преходапрехода нана младитемладите отот училищеучилище къмкъм

пазарапазара нана трудатруда. . ТакиваТакива меркимерки бихабиха моглимогли дада бъдатбъдат генериранегенериране ии
прилаганеприлагане нана примерипримери заза политикиполитики нана местноместно, , регионалнорегионално ии

националнонационално нивониво, , коитокоито щеще доведатдоведат додо предоставянепредоставяне нана качественикачествени
услугиуслуги заза кариернокариерно ориентиранеориентиране ии развитиеразвитие, , ии прогнозиранепрогнозиране нана

нуждитенуждите нана пазарапазара нана трудатруда..
БюджетнатаБюджетната линиялиния предоставяпредоставя финансиранефинансиране додо 80 % 80 % отот

общатаобщата стойностстойност нана проектнитепроектните предложенияпредложения..



ПРОЕКТЪТПРОЕКТЪТ
МладитеМладите хорахора саса единедин отот найнай--важнитеважните

ресурсиресурси нана ЕвропаЕвропа......

ТеТе саса потенциалътпотенциалът нана ЕвропаЕвропа заза бъдещетобъдещето..

ПроектътПроектът имаима амбициятаамбицията дада свържесвърже световетесветовете нана трудатруда ии образованиетообразованието ии
обучениетообучението, , заза дада улесниулесни преходапрехода нана младитемладите хорахора отот училищеучилище къмкъм

пазарапазара нана трудатруда. . 

ВВ ядротоядрото нана философиятафилософията нана проектапроекта ее обменаобмена нана идеиидеи, , политикиполитики, , добридобри
практикипрактики ии иновативнииновативни подходиподходи вв сфератасферата нана кариернотокариерното ориентиранеориентиране ии
професионалнотопрофесионалното обучениеобучение, , сс коетокоето дада сесе насърчинасърчи ии подкрепиподкрепи взаимнотовзаимното

ученеучене ии взаимнатавзаимната солидарностсолидарност междумежду обществотообществото ии младитемладите хорахора..



ПАРТНЬОРИТЕПАРТНЬОРИТЕ



ЦЕЛИЦЕЛИ
•• СъздаванеСъздаване нана повечеповече ии равниравни възможностивъзможности заза младитемладите хорахора вв

сфератасферата нана образованиетообразованието ии заетосттазаетостта, , ии попо тозитози начинначин намаляваненамаляване
нана процентапроцента нана ранноранно напусналитенапусналите училищеучилище младежимладежи вв странитестраните, , 

включенивключени вв изпълнениетоизпълнението нана проектапроекта;;
•• ПодобряванеПодобряване нана достъпадостъпа ии пълноценнотопълноценното участиеучастие нана младитемладите хорахора

вв обществотообществото ии такатака насърчаваненасърчаване нана активнатаактивната имим гражданскагражданска
позицияпозиция;;

•• РазвитиеРазвитие ии усъвършенстванеусъвършенстване качествотокачеството нана системитесистемите заза подкрепаподкрепа
нана младежкимладежки инициативиинициативи ии организацииорганизации;;

•• ПодкрепаПодкрепа нана младежкотомладежкото предприемачествопредприемачество чрезчрез таргетиранотаргетирано
обучениеобучение, , менторингменторинг, , мрежимрежи ии структуриструктури заза подкрепаподкрепа ии тт..нн.;.;

•• НасърчаванеНасърчаване развитиеторазвитието нана партньорствопартньорство междумежду предприятиятапредприятията ии
образователнитеобразователните институцииинституции чрезчрез създаванесъздаване ии усъвършенстванеусъвършенстване нана

високовисоко качественикачествени стажантскистажантски програмипрограми;;
•• НасърчаванеНасърчаване сътрудничествотосътрудничеството вв сфератасферата нана младежтамладежта нана

европейскоевропейско нивониво..



СТРУКТУРАСТРУКТУРА

ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА
КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ЧетвъртиЧетвърти етапетап
ЗаключителнаЗаключителна
КонференцияКонференция,,

книгакнига „„ОмладяванеОмладяване нана
ЕвропаЕвропа заза

попо--добродобро бъдещебъдеще””
СофияСофия

ТретиТрети етапетап
ИзследванеИзследване вв
петпет държавидържави--
членкичленки нана ЕСЕС

ВториВтори етапетап
4 4 ТрансевропейскиТрансевропейски

уъркшопауъркшопа
БукурещБукурещ, , ВаршаваВаршава, , 

ЛондонЛондон, , ПарижПариж

ПървиПърви етапетап
ПърваПърва срещасреща,,
ДискусионенДискусионен

форумфорум
СофияСофия

ПроектПроект
VS/2012/0016 VS/2012/0016 

►► ПродължителностПродължителност--
11 11 месецамесеца

15.01.201315.01.2013--25.12.201325.12.2013



ТАРГЕТТАРГЕТ ГРУПИГРУПИ
•• СиндикалистиСиндикалисти, , занимаващизанимаващи сесе сс политикитеполитиките вв сфератасферата нана младежтамладежта--
заетостзаетост, , професионалнопрофесионално обучениеобучение, , кариернокариерно ориентиранеориентиране ии развитиеразвитие,,

мобилностмобилност нана пазарапазара нана трудатруда, , европейскоевропейско гражданствогражданство, , информационниинформационни ии
комуникационникомуникационни технологиитехнологии

•• МладежиМладежи отот професионалнитепрофесионалните техническитехнически училищаучилища ии университетиуниверситети
•• РаботодателиРаботодатели, HR , HR мениджъримениджъри ии работодателскиработодателски организацииорганизации отот

металнияметалния секторсектор
•• ПредставителиПредставители нана министерстватаминистерствата попо образованиетообразованието ии младежтамладежта отот

странитестраните, , включенивключени вв проектапроекта, , занимаващизанимаващи сесе сс проблемитепроблемите нана
младежкотомладежкото образованиеобразование ии професионалнопрофесионално обучениеобучение, , ии представителипредставители нана

министерстватаминистерствата нана трудатруда ии националнитенационалните агенцииагенции попо заетосттазаетостта, , 
занимаващизанимаващи сесе сс проблемитепроблемите нана младежкатамладежката безработицабезработица ии различниразлични
програмипрограми ии меркимерки заза включваневключване нана младежитемладежите нана пазарапазара нана трудатруда

•• МладиМлади синдикалистисиндикалисти ии представителипредставители нана
синдикалнитесиндикалните структуриструктури вв компаниитекомпаниите заза работаработа

сс младимлади работнициработници ии служителислужители
•• МладежкиМладежки ии другидруги НПОНПО, , занимаващизанимаващи сесе сс

въпроситевъпросите заза кариернокариерно развитиеразвитие ии
професионалнопрофесионално ориентиранеориентиране вв странитестраните--

партньорипартньори попо проектапроекта



ПървиПърви етапетап
►► ПърваПърва срещасреща заза стартиранестартиране нана проектапроекта--

31.01.201331.01.2013гг., ., СофияСофия

●● ДомакиниДомакини : : СФСФ ““МеталициМеталици”” ии БАМИБАМИ

►► ЗадачиЗадачи: : 

●● запознаванезапознаване сс философиятафилософията, , целитецелите ии структуратаструктурата нана проектапроекта

●● представянепредставяне нана партньоритепартньорите

●● обсъжданеобсъждане ии съгласуванесъгласуване нана планплан заза изпълнениеизпълнение нана заложенитезаложените
проектнипроектни дейностидейности

●● очакваниочаквани резултатирезултати ии добавенадобавена стойностстойност



ПървиПърви етапетап
►► ДискусионенДискусионен ФорумФорум--

2020--21.03.201321.03.2013гг., ., СофияСофия

●● ДомакиниДомакини : : СФСФ ““МеталициМеталици”” ии БАМИБАМИ

►► УчастнициУчастници: : представителипредставители нана синдикатисиндикати, , работодателиработодатели, , 
правителствениправителствени експертиексперти ии НПОНПО

►► ЗадачиЗадачи: : 

●● представянепредставяне ии дискутиранедискутиране нана конкретниконкретни стратегиистратегии вв подкрепаподкрепа нана
националнитенационалните политикиполитики заза прилаганеприлагане нана меркимерки, , улесняващиулесняващи

включванетовключването нана младежитемладежите нана пазарапазара нана трудатруда ии преходапрехода имим отот
училищеучилище къмкъм първотопървото работноработно мястомясто;;

●● обменобмен нана информацияинформация заза положениетоположението нана младитемладите хорахора вв ЕСЕС сс целцел
идентифициранеидентифициране нана съществуващитесъществуващите пропускипропуски вв социалносоциално--
осигурителнитеосигурителните системисистеми ии националнитенационалните политикиполитики заза заетостзаетост, , 
касаещикасаещи младежтамладежта..



ВториВтори етапетап
►► 4 4 ТрансевропейскиТрансевропейски уъркшопауъркшопа:

●● ТрансевропейскиТрансевропейски уъркшопуъркшоп 1 1 –– 2323--24.04.201324.04.2013гг.;.; БукурещБукурещ
ДомакиниДомакини:: FSLIFSLI--Metal, Metal, MetaromMetarom, , SMetalSMetal

●● ТрансевропейскиТрансевропейски уъркшопуъркшоп 2 2 –– 2323--24.05.24.05.20120133гг.;.; ВаршаваВаршава
ДомакиниДомакини: OPZZ : OPZZ MetalowcyMetalowcy

●● ТрансевропейскиТрансевропейски уъркшопуъркшоп 3 3 –– 2424--25.06.201325.06.2013гг.;.; ЛондонЛондон
ДомакиниДомакини:: UniteTheUnionUniteTheUnion

●● ТрансевропейскиТрансевропейски уъркшопуъркшоп 44-- 2323--24.07.201324.07.2013гг.;.; ПарижПариж
ДомакиниДомакини: : FO FO MetauxMetaux

►► УчастнициУчастници:: представителипредставители нана синдикатисиндикати, , работодателиработодатели, , НПОНПО, , младимлади
синдикалистисиндикалисти, , медиимедии



ВториВтори етапетап

► слоганслоган ““МоетоМоето мястомясто вв ЕвропаЕвропа””
БлагоприятнаБлагоприятна средасреда заза диалогдиалог междумежду младимлади хорахора отот различниразлични
националностинационалности вв рамкитерамките нана ЕСЕС ии създаванесъздаване нана предпоставкипредпоставки заза
развитиеразвитие нана съвместнасъвместна стратегиястратегия нана социалнитесоциалните партньорипартньори нана
националнонационално ии ЕвропейскоЕвропейско нивониво заза привличанепривличане нана младежимладежи вв

индустриятаиндустрията..

ПървиПърви денден-- срещасреща междумежду таргеттаргет групатагрупата-- младимлади синдикалистисиндикалисти отот
странитестраните партньорипартньори вв проектапроекта, , сс представителипредставители нана социалнитесоциалните партньорипартньори, , 
правителствениправителствени експертиексперти, , работодателиработодатели, , представителипредставители нана образователниобразователни

институцииинституции ии младежкимладежки организацииорганизации отот странатастраната домакиндомакин..

ВториВтори денден-- посещениепосещение нана професионалнапрофесионална гимназиягимназия ии//илиили университетуниверситет; ; ии
посещениепосещение нана компаниякомпания отот металнатаметалната индустрияиндустрия

КонцепцияКонцепция



ТретиТрети етапетап

БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

РУМЪНИЯРУМЪНИЯ

ПОЛШАПОЛШАФРАНЦИЯФРАНЦИЯ

АНГЛИЯАНГЛИЯ

ИЗСЛЕДВАНЕИЗСЛЕДВАНЕ

●● 09/03/201309/03/2013--20/10/201320/10/2013



ТретиТрети етапетап
ЦелтаЦелта нана изследванетоизследването ее акумулиранеакумулиране нана информацияинформация ии базабаза
данниданни, , ии анализанализ нана положениетоположението нана младитемладите хорахора вв ЕвропаЕвропа: : каккак
тете саса повлияниповлияни ии самитесамите тете влияятвлияят нана демографскитедемографските, , 
икономическитеикономическите ии социалнитесоциалните предизвикателствапредизвикателства, , гражданскатагражданската
имим позицияпозиция ии общественаобществена активностактивност, , тяхнототяхното благополучиеблагополучие ии
удовлетвореностудовлетвореност отот социалниясоциалния имим статусстатус, , личенличен ии семеенсемеен
животживот, , жизненжизнен стандардстандард, , механизмимеханизми ии дългосрочнидългосрочни стратегиистратегии
нана националнонационално нивониво заза инвестиранеинвестиране ии насърчаваненасърчаване нана младитемладите
хорахора заза пълноценнопълноценно участиеучастие вв общественияобществения ии политическияполитическия
животживот. . СъщносттаСъщността нана въпроситевъпросите, , включенивключени вв изследванетоизследването, , щеще
бъдебъде насоченанасочена къмкъм товатова далидали всичкивсички меркимерки ии дейностидейности вв
сфератасферата нана младежтамладежта нана националнонационално ии европейскоевропейско нивониво саса
достатъчнидостатъчни, , заза дада отговорятотговорят нана нуждитенуждите нана младитемладите хорахора, , ии
далидали взимащитевзимащите решениярешения нана националнонационално ии европейскоевропейско нивониво
използватизползват потенциалапотенциала нана младитемладите заза постиганепостигане нана важнитеважните
стратегическистратегически целицели..



ЧетвъртиЧетвърти етапетап

►► ЗаключителнаЗаключителна КонференцияКонференция-- 1818--19 19 октомвриоктомври 20132013гг.,., СофияСофия

●● ДомакиниДомакини : : СФСФ ““МеталициМеталици”” ии БАМИБАМИ

►► УчастнициУчастници: : представителипредставители нана синдикатисиндикати, , работодателиработодатели, , 
правителствениправителствени експертиексперти ии НПОНПО

►► ЗадачиЗадачи::

●● прегледпреглед нана реализиранитереализираните проектнипроектни дейностидейности ии оценкаоценка нана
постигнатитепостигнатите резултатирезултати

●● обсъжданеобсъждане ии съгласуванесъгласуване нана планплан заза разпространениеразпространение ии
мултиплициранемултиплициране нана резултатитерезултатите отот изпълнениетоизпълнението нана проектапроекта



ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯКАМПАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА БРОШУРАБРОШУРА

ПЛАКАТПЛАКАТ

КНИГАКНИГАПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

ЛОГОЛОГО
УЕБСАЙТУЕБСАЙТ

СОЦИАЛНАСОЦИАЛНА
МРЕЖАМРЕЖА

ЯнуариЯнуари
20132013гг..

ЯнуариЯнуари 20132013гг..

ЯнуариЯнуари 20132013гг..--
ДекемвриДекември 20132013гг..

МартМарт 20132013гг..--
ОктомвриОктомври 20132013гг

АвгустАвгуст 20132013гг..--
НоемвриНоември 20132013гг..



ДД1313
ДД1212
ДД1111
ДД1010
ДД99
ДД88
ДД77
ДД66
ДД55
ДД44
ДД33
ДД22
ДД11

ММ1212ММ1111ММ1010ММ99ММ88ММ77ММ66ММ55ММ44ММ33ММ22ММ11ДЕЙНОСТДЕЙНОСТ



ОБХВАТОБХВАТ НАНА ПРОЕКТНИТЕПРОЕКТНИТЕ
ДЕЙНОСТИДЕЙНОСТИ

ИнформационнаИнформационна
кампаниякампания

ЧетвъртиЧетвърти етапетап

ТретиТрети етапетап

ВториВтори етапетап

ПървиПърви етапетап

40 40 
ДУШИДУШИ

64 64 ДУШИДУШИ

500 500 ДУШИДУШИ

20 20 ДУШИДУШИ

5000 5000 ДУШИДУШИ



ЕКИПЕКИП
РЪКОВОДИТЕЛРЪКОВОДИТЕЛ
ИнжИнж. . ВАСИЛВАСИЛ
ЯНАЧКОВЯНАЧКОВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

КООРДИНАТОРИКООРДИНАТОРИ ЕКСПЕРТИЕКСПЕРТИ СЪТРУДНИЦИСЪТРУДНИЦИ

СЧЕТОВОДИТЕЛСЧЕТОВОДИТЕЛ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

РЕНЕТАРЕНЕТА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ПОЛИТИМИПОЛИТИМИ
ПАУНОВАПАУНОВА
БАМИБАМИ

MirceaMircea ScinteiScintei
MetaromMetarom

Frederic Frederic HomezHomez
FO FO MetauxMetaux

Tony MurphyTony Murphy
UniteUnite

ДИАНАДИАНА ПЕТРОВАПЕТРОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ДИЛЯНАДИЛЯНА
ЯНАЧКОВАЯНАЧКОВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

ЕВГЕНИЕВГЕНИ ЯНЕВЯНЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

МАРИЯМАРИЯ БАНЧЕВАБАНЧЕВА
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

СТОЯНСТОЯН ТОШЕВТОШЕВ
МЕТАЛИЦИМЕТАЛИЦИ

SUBA ARPADSUBA ARPAD
FSLIFSLI--METALMETAL

GHEORGHE SORAGHEORGHE SORA
SMETALSMETAL

METALOWCYMETALOWCY
POLANDPOLAND



ОчакваниОчаквани резултатирезултати
►► СинтезиранеСинтезиране ии анализанализ нана добридобри практикипрактики заза
насърчаваненасърчаване нана младежкатамладежката заетостзаетост ии активноактивно

гражданствогражданство;;
►► НасърчаванеНасърчаване нана ефективнотоефективното използванеизползване нана

информационнитеинформационните ии комуникационнитекомуникационните
технологиитехнологии заза разширяванеразширяване ии задълбочаванезадълбочаване нана
участиетоучастието нана младитемладите хорахора вв представителнатапредставителната
демокрациядемокрация, , младежкимладежки ии другидруги гражданскиграждански

организацииорганизации;;
►► ПовишаванеПовишаване информираносттаинформираността нана обществотообществото

ии стимулиранестимулиране нана дебатидебати относноотносно
предизвикателстватапредизвикателствата предпред младитемладите хорахора заза
намираненамиране нана работаработа, , ии насърчаваненасърчаване нана

солидарносттасолидарността междумежду обществотообществото ии младежтамладежта;;



ОчакваниОчаквани резултатирезултати
►► НасърчаванеНасърчаване ии подкрепаподкрепа нана информационниинформационни ии

образователниобразователни дейностидейности заза младитемладите хорахора относноотносно технитетехните
праваправа ии възможностивъзможности заза заетостзаетост ии такатака допринасянедопринасяне заза

преодоляванепреодоляване нана предрасъдъцитепредрасъдъците вв обществотообществото, , чече младитемладите
хорахора саса неопитнинеопитни ии неспособнинеспособни ((борбаборба сс дискриминациятадискриминацията););
►► РазработванеРазработване нана меркимерки заза улесняванеулесняване нана сътрудничествотосътрудничеството

междумежду бизнесабизнеса ии образованиетообразованието нана местноместно нивониво заза създаванесъздаване нана
възможностивъзможности заза осигуряванеосигуряване нана професионаленпрофесионален опитопит заза
младитемладите хорахора ии попо тозитози начинначин подкрепаподкрепа заза националнитенационалните
политикиполитики вв сфератасферата нана борбатаборбата сс обезлюдяванетообезлюдяването нана целицели

регионирегиони ии демографскитедемографските дисбалансидисбаланси;;
►► ПодкрепаПодкрепа развитиеторазвитието нана интегрираниинтегрирани националнинационални

политикиполитики заза координациякоординация междумежду всичкивсички секторисектори ии институцииинституции
вв сфератасферата нана качественотокачественото образованиеобразование ии професионалнапрофесионална
реализацияреализация нана младитемладите хорахора вв технитетехните родниродни странистрани..



БЛАГОДАРЯБЛАГОДАРЯ ВИВИ ЗАЗА
ВНИМАНИЕТОВНИМАНИЕТО!!

www.metalicywww.metalicy--bg.combg.com


