Актуална информация за обученията по програма "Ваучери
за заети лица"/2017-2019 г/:

Нов разширен прием на заявления за
обучения с ваучери на заети лица
 От понеделник, 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен
прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от
Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави
възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията
си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности
По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов
договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във
възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално
обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери
съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде
общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.
По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите
лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на
ваучера. Това ще доведе до по-висока ангажираност от страна на лицата относно
качеството на обучението и ще създаде предпоставки за споделена отговорност
между тях и обучителната институция за постигане на по-добри резултати. Очаква
се инвестирането на собствени средства от страна на заетите лица да повиши
мотивацията им за успешно завършване на курса. Безвъзмездното финансиране
по проекта ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.
И при този прием заетите лица могат да подават своите заявления само в работни
дни между 8.30 и 17.00 ч. както по електронен път, така и на хартиен носител,
лично във всички бюра по труда в страната.
Срокът за прием на заявления е от 01.04.2019 г. до изчерпване на предвидения
финансов ресурс.
Можете да изберете 2 различни обучения: Обучение по Професия, и по
Ключова компетентност. Изискването е да нямате същата, или повисока степен за курса, за който се интересувате.

Пример 1: Желаете да запишете курс по Програмиране с ваучера си.
Необходимо е да нямате висше образование по същата специалност, както и
да не сте завършили този курс с придобиване на Свидетелство за
професионално обучение.
Пример 2: Желаете да запишете курс по английски език с ваучер. За да
запишете курса за начинаещи, не трябва да сте завършили езикова
гимназия с профил "Английски език".
Кой може да се обучава? Това са хора, които работят в частния сектор, и не
са служители на държавната администрация (например - учители в
държавно или общинско училище). Ако се колебаете дали ще бъдете
одобрени, може да се консултирате със служител от Дирекция Бюро по
Труда.

Кога и Как да кандидатствам за ваучер?
Трябват Ви следните копия на Документи, които да приложите към
Заявлението за кандидатстване. Заверете ги с лично с текст ”Вярно с
оригинала”, и ги подпишете:
1. Заявление (изтеглете от сайта, или попълнете в електронен формат)
2. Копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към
тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина, следва да
бъдат преведени и легализирани;
3. Копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати
обучения. ! Ако сте преминали обучение по "Аз Мога" или "Аз мога повече"
- това е задължителен документ!
В случай, че подавате заявлението/заявленията по електронен път,
трябва да прикачите заверените копия към Заявлението.
В сайта на Агенцията по Заетостта ще намерите добри указания, и ще
се справите.

Какво да направя СЛЕД като ме одобрят?
Официално посочените срокове са следните:
1. До 14 дена, след като подадете своето заявление, очаквайте да се свържат
с Вас по телефона или и-мейла, или с писмо, за да Ви уведомят дали сте
одобрени.
2. До 5 работни дни от уведомяването, трябва да отидете до Бюрото по
труда, за да получите своя документ - Уведомление.

! Ако нямате тази възможност, можете да си удължите срока с до 10 дена
(като се обадите, или изпратите и-мейл)
3. След като получите своето Уведомление, пристъпвате към избор на
Доставчик на обучение (Учебен център).
4. Имате възможност до 2 пъти, с по 30 дена, да удължите срока на своето
Уведомление. Това можете да сторите, ако не успеете да го заверите при
Доставчик, в първоначалния 30-дневен срок.
5. Ако по избрания от Вас курс, в сроковете за удължаване, НЕ успеете да
намерите Доставчик на обучение, или намерените предложения не Ви устройват:
Можете да кандидатствате за друг курс (ако все още се приемат заявления).
Центърът за професионално обучение към Академия за музикално, танцово и
изобразително изкуство проф. Асен Диамандиев – Пловдив предлага обучения
по 20 професии и 55специалности, както и обучения по Ключови компетенции.
ЦПО разполага с добра материална база и високо квалифицирани
преподаватели, които ще Ви помогнат за Вашата бъдеща реализация.
За професионални обучения:
За първа степен, с продължителност не по-малка от 300
учебни часа - 600 лв.

За втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни
часа - 1200 лв.

За трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни
часа - 1800 лв.


За езикови обучения:
 За английски език с продължителност не по малко от 300 учебни
часа / три нива /- 700лв.
За обучения по Ключова компетентност 4

Продължителност 45 учебни часа – 250,00лв.
При проявен интерес и възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас
тел.0896221091 и 032/601465
лице за контакт – Илиана Ханчева /Ръководител ЦПО/

