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 Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е структура 
към Министерството на труда и социалната политика (МТСП) на Република България. 
Той има за основна функция повишаване знанията и уменията на служителите от 
системата на МТСП,  други държавни и общински администрации, социалните партньори 
и неправителствения сектор по теми, свързани с разработването, прилагането и оценката 
на социалните политики. Това се извършва основно чрез разработване и провеждане на 
специализирани учебни програми по теми  и проблеми, касаещи социалната област.
 През 2008 г. се проведоха успешно четиридесет и пет обучения в присъствени, 
дистанционни и видеоконферентни форми. Обучени бяха 1000 служители на ръководни и 
експертни длъжности в системата на МТСП, трудови посредници, включително медиатори 
от ромския етнос, представители на неправителствени организации, академични 
институции, общини, фирми, браншови организации и асоциации.
 През 2009 г. са планирани да се проведат над 50 обучения в областта на социалната 
политика и европейската интеграция, социалното планиране и бюджетиране, пазара на 
труда, демографската и семейната политики, политиките на равнопоставеност и равните 
възможности и социалната итеграция на уязвимите групи от населението и др. 
 Центърът предлага отново класически (присъствени) и дистанционни обучения. 
 Дистанционното обучение е ефективна съвременна форма за получаване на 
знания, основана на възможностите на Интернет. То е отворено, гъвкаво, индивидуално 
и предоставя постоянен пряк контакт между обучаващи и обучавани, без откъсване от 
работното място.
 Тази година Центърът предлага обучения, които ще се проведат за първи път, по 
теми и проблеми като: „Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки”, 
„Международен етикет и протокол”, „Управление на промяната”, „Управление на 
корупционния риск”, „Разрешаване на кризи и конфликти. Управление на стреса”, „Медико-
социални грижи за хора с умствена изостаналост”.
  Заявки за участие могат да се изпращат електронно на интернет адрес:                 
    www.hrdevelopmenteu.com или на посочените към всеки отделен семинар телефони на 
организатора на обучението.
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        Управление на проектния цикъл

ЕF-FF-01-09                                                                                                           януари
ЕF-FF-02-09                                                                                                           февруари
ЕF-FF-03-09                                                                                                           април
ЕF-FF-04-09                                                                                                           юни
ЕF-FF-05-09                                                                                                           септември

            Продължителност: 3 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

            Такса за участие*: 250 лв.

            Предназначен за:
 Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика,  други държавни и общински администрации,  представители 
на социалните партньори и неправителствени организации.

            Цели на обучението:
    представяне взаимовръзката „проект-програма-политики”;
    управление на проекти за ефективно усвояване на средства по програми от ЕСФ;
    изясняване етапите на проектния цикъл и механизмите на управление; 
             запознаване с критериите и методиките за оценка на проектния цикъл.
 
            Учебно съдържание: 
 Формулиране концепцията на проекта – същност, съдържание, елементи. Възможни грешки 
при изготвяне на концепцията. Етапи на проектния цикъл – програмиране, идентификация, 
формулиране, изпълнение и оценка. Изготвяне на логическа матрица. Конкретизиране и 
разпределение на дейностите, периодизация на етапите при изпълнение на проекта. Оценка на 
проекта – периодично оценяване на различните етапи. Ефективност на социалното и икономическо 
въздействие. Финансиране и финансово управление на проекта – планиране на разходите, 
принципи и механизми на финансовото отчитане, финансов контрол при изпълнение на проектите.

 _________________________________________________________________________________
*Таксата за участие  включва: възнаграждения на лекторите, обучителни материали, наем на зали 
и техника, кафе-паузи, сертификат и транспорт от МТСП до Центъра за развитие на човешките 
ресурси и регионални инициативи и обратно. 
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Европейски структурни фондове, Европейски социален фонд. 
Управление, мониторинг, контрол и оценка на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”

ЕF-FF-06-09                                           февруари
ЕF-FF-07-09                      март
ЕF-FF-08-09           май
ЕF-FF-09-09           септември

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

 Такса за участие: 200 лв.

 Предназначен за:
        Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика, други държавни и общински администрации, представители 
на социалните партньори и неправителствени организации.

            Цели на обучението:
  запознаване с Европейските структурни фондове и в частност с Европейския социален
                     фонд; 
             определянето на целите, приоритетите и мерките при прилагането на Оперативна              
                     програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.”

            Учебно съдържание:
 Европейски структурни фондове. Европейски социален фонд. Усвояване на средства от 
структурните фондове и по-конкретно от ЕСФ. Цикъл на програмиране. Национални стратегически 
програмни документи. Цели и приоритети на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.”. 
Прилагане  на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.” в контекста на политиките на МТСП. 
Разработване и изпълнение на проекти. 
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Формулиране на социални политики и стратегии. 
Социално планиране и прогнозиране. 

Методи за подготовка и изпълнение на стратегически документи

         
ЕI-FF-10-09          ноември

   Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

            Такса за участие: 150 лв.

            Предназначен за:
            Служители на експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към министъра на 
труда и социалната политика.

            Цели на обучението:
  запознаване с основните принципи и рамката при формирането на социалните политики;
  усвояване и прилагане на основни методи за изграждането на икономически и социални  
                     модели и на по-нататъшното им разработване в стратегически документи;
  изясняване на нормативната база в областта на трудовото право като основа за                   
                     моделирането и прилагането на социалните политики.

            Учебно съдържание:
         Законодателна рамка, регламентираща социалните политики. Формулиране на приоритети и 
цели на конкретните политики. Социално планиране и прогнозиране. Методология за разработване 
на стратегически документ – методи, цели и задачи за подготовка и прилагане на документите. Базови 
стратегии и стратегически алтернативи. Разработване на стратегически планове и стратегии в областта 
на социалната политика. Прилагане на стратегическите документи от администрацията на МТСП.

Каталог за национални обучителни програми на ЦРЧРРИ / 8  



Инструментариум за оценка на въздействието на социалните политики

ЕI-FF-11-09          април

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

        
            Такса за участие: 150 лв.

      
            Предназначен за:
            Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика.

            Цели на обучението:
  запознаване с основните характеристики и методи за осъществяване оценка на                   
                     въздействието и нейното значение при разработването на политики и нормативни актове;
    придобиване практически умения при работа с основните инструменти и методи при        
                     правене на оценка на въздействието.

            Учебно съдържание:
         Оценката на въздействието като аналитичен подход при разработване на конкретни социални 
политики. Подготвителни етапи за осъществяване на оценката, които предполагат събиране на 
информация, анализ на практическата й приложимост. Ключови моменти при извършване на оценката. 
Идентифициране на проблема. Дефиниране на целите. Анализиране на въздействията. Сравнение на 
алтернативни социални подходи и политики. Мониторинг на политиката и оценка.
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Европейска интеграция            
 модулна програма

ЕI-FF-12-09             март
ЕI-FF-13-09
ЕI-FF-14-09
ЕI-FF-15-09

            Продължителност: 4 дни
            Форма на обучение: присъствена
 Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

       
            Такса за участие: 350 лв.
    

            Предназначен за:
            Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика.

            Цели на обучението:
  запознаване с основни нормативни документи;
  формиране на умения за разработване на рамкови позиции и указания по въпроси от         
                     областта на социалната политика; 
    формиране на знания и умения за становища по международни договори.

            Учебно съдържание:
        Разработване на становища, рамкови позиции и указания по въпроси от областта на труда и 
социалната политика. Специфики на участието на представителите на Република България в процеса 
на вземане на решения в ЕС. Изготвяне на проекти по нормативни актове, стратегически документи и 
мерки за по-добро прилагане на актовете и политиките на Европейския съюз в областта на социалната 
политика и заетостта. Подготовка на международни договори. Преговори, сключване, обвързване. 
Становища по международни договори. Подготовка, координация и ефективност на последващите 
действия при докладване на изпълнението на международноправните ангажименти на Република 
България в областта на труда и социалната политика. Планиране, координиране, участие и отчитане 
на дейностите, свързани с участието на Република България в СЕ, в рамките на компетенциите на 
МТСП. Разработване и координиране на дейностите, свързани с участието на Република България в 
Международната организация на труда (МОТ).
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Управление на риска. Управление на корупционния риск       
  

AFS-FF-16-09                 януари
AFS-FF-17-09                 февруари
AFS-FF-18-09                 март
AFS-FF-19-09                 април
AFS-FF-20-09                   май

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

            
             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за:
             Служители на ръководни и експертни длъжности от централните и териториалните структури 
на МТСП,  социалните партньори и представители на НПО.

            Цели на обучението:
    придобиване на задълбочени познания за основните принципи и методи в областта           
                     на превенцията и противодействието на корупцията;
    усвояване на знания за разработване на правила и процедури за контрол върху                   
                     корупционния риск;
             формиране на знания за връзката между управление - ефективност на институциите         
                     и  корупцията.
 

             Учебно съдържание:
                 Причини и механизми на корупцията в държавната администрация. Мониторинг на корупцията. 
Механизми за прилагането на кодексите за поведение. Организация на мерките за превенция и 
противодействие на корупцията в България. Мерки за противодействие и борба с корупцията. Модели 
и механизми за борба с корупцията. Програми за противодействие на корупцията. Техники за оценка и 
измерване на корупцията. Корупционни практики.
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Въвеждане на стандарти в управлението на човешките ресурси. 
Политика на стимулиране и развитие на административния капацитет на МТСП

AFS-FF-21-09            юни

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

       
             Такса за участие: 150лв.

             Предназначен за:
             Служители на ръководни и експертни длъжности от звената по управление на човешките 
ресурси в системата на МТСП и изпълнителните агенции към министъра на труда и социалната 
политика.

             Цели на обучението:
  запознаване със стандартите за управление на човешките ресурси в държавната                
                     администрация, утвърдени в ЕС;
  представяне на възможностите за стимулиране и кариерно развитие на служителите         
                     в държавната администрация.

             Учебно съдържание:
   Стандарти за управление на човешките ресурси в администрацията - стандарти за професионална 
компетентност и функционални стандарти за дейността. Основни процеси в работата на звената по 
УЧР. Развитие на компетентности в областта на УЧР, критерии за професионализъм. Политики по 
УЧР. Условия на работа, възнаграждения и мотивация на служителите в администрацията. Оценка на 
изпълнението и атестиране на служителите. Стимулиране и кариерно развитие. 
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Въвеждащо обучение за новопостъпили служители в МТСП и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и 

социалната политика
модулна програма

AFS-FF-22-31-09        октомври - ноември

             Продължителност: 10 дни
             Форма на обучение: присъствена
  Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

       
             Такса за участие: 700 лв.

      
             Предназначен за:
             Новопостъпили служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните           
агенции към министъра на труда и социалната политика.

             Цели на обучението:
   да  създаде нагласа у новопостъпилите служители за принадлежност към организацията   
                     чрез запознаване с целите, функциите и мандата на МТСП, второстепенните 
                     разпоредители с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика           
                     и на държавната администрация като цяло (идентификация на служителите с държавната
                     служба);
   да предостави необходимата първоначална информация, знания и умения за ефективeн   
                      старт на новото работно място;
   да ускори процеса на приобщаване на  новопостъпилите служители към екипа на             
                      структурата, в която те работят;
   да изгради нагласа за постоянно усъвършенстване на знанията и уменията като условие   
                     за професионално и кариерно развитие.
    

             Учебно съдържание:
  Структура, роля и функции на МТСП и  второстепенните разпоредители с бюджетни кредити 
към министъра на труда и социалната политика. Организационна култура, делова етика и Европейски 
кодекс за добро поведение на администрацията. Приоритети, цели и задачи на социалната политика 
на МТСП. Нормативна рамка на електронното правителство. Работа с външни потребители и клиенти. 
Програмно бюджетиране. Европейска интеграция. Съвременна политика на пазара на труда. Социална 
закрила и социално включване. Индустриални отношения. Демографска и семейна политика. 
Политика на равни възможности. Свободно движение на хора, миграция и интеграция.  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013г.”. Презентационни умения. Умения за водене 
на преговори.
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Подготовка, възлагане и изпълнение на обществените поръчки   
   

AFS-FF-34-09           април

             Продължителност: 4 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Даниела Коева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

             Такса за участие: 300 лв.

 
             Предназначен за:
             Служители на  експертни длъжности от структурите на МТСП, представители на други 
администрации, социални партньори и НПО.

             Цели на обучението:
    запознаване с актуалното законодателство в областта на възлагане на обществените          
                     поръчки;
    развиване на умения за подготовка и прилагане на начините на оценка на конкурсната      
                     документация;
    представяне на изискванията пред възложителите и изпълнителите на обществени    
           поръчки при условията на членство в ЕС.

             Учебно съдържание:
  Обекти и субекти на обществените поръчки. Видове процедури: открита процедура, ограничена 
процедура, състезателен диалог, процедури по договаряне, конкурс за проект. Регистър на обществените 
поръчки. Правила за възлагане на обществени поръчки. Как да подготвим конкурсната документация и 
техническата спецификация? Разглеждане, оценка и класиране на офертите. Определяне на изпълнител 
на обществената поръчка и сключване на договор. Обжалване и контрол. Наредба за малките обществени 
поръчки.
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Програмно бюджетиране. Приоритизиране на финансовите и административни 
ресурси за 2010-2011 г.

SB-FF-36-09             май

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Даниела Коева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за:
             Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика.

             Цели на обучението:
    запознаване с концепцията на бюджетирането, ориентирано към резултатите;              
    формиране на умения за работа с информацията, съдържаща се в програмните формати   
                     на бюджетите;
    изграждане на основен набор от знания и умения, необходими за участие в съставянето   
                      на бюджет по програми.

             Учебно съдържание:
   Представяне на основните принципи на бюджетирането. Основните инструменти на бюджетната 
реформа. Бюджетни класификации. Трите «К» въпроса в помощ на стратегическото планиране и 
във фазата на отчетността. Приоритизиране на ресурсите в рамките на програмната класификация. 
Разпределение на ресурсите по програми. Включване на средствата от ЕС и други автономни бюджети. 
Характеристика на бюджетните програми. Структура на програмния бюджет – таблици и описание на 
политики и програми. Изясняване на елементите на структурата на програмния бюджет. Показатели и 
стандарти за изпълнение.
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Демографско планиране. Демографска и семейна политика 
        

DFEO-FF-38-09           ноември

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за:
             Служители на експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към министъра на 
труда и социалната политика, представители на други администрации, социални партньори и НПО.

             Цели на обучението:
              формиране на познания за стратегията за демографско развитие на Република България 
                      (2006 - 2020 г.);
   изграждане  на умения за планиране, прогнозиране, моделиране и мониторинг  на            
                      демографските процеси.

             Учебно съдържание:
  Демографските процеси в България – съвременни тенденции, концепции и политики за 
тяхното управление. Планиране, прогнозиране, моделиране и мониторинг  на демографските процеси. 
Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006 - 2020 г.). Баланс на 
населението. Инвестицията в човешки капитал – възможният отговор на демографските процеси в 
България и осигуряване на устойчиво развитие на страната. Ефектът на политиките по отношение 
на семейните модели. Семейна политика, семейни помощи за деца и закрила на децата. Насърчаване 
на отговорното родителство. Национални стратегии и програми за закрила на детето. Политики на 
равнопоставеност и равни възможности.
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Европейски политики на равнопоставеност и равни възможности      

  
DFEO-FF-39-09           февруари

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за:
        Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика, представители на други администрации, социални 
партньори и НПО.  

 
  Цели на обучението:
    разширяване на познанията относно антидискриминационната политика и политиката     
                      на равни възможности на ЕС;  
    формиране на допълнителни знания  за прилагане на различните политики на                    
                     равнопоставеност и равни възможности.

             Учебно съдържание:
                 Антидискриминационна политика на ЕС – принцип на равноправието. Антидискриминационни 
директиви на ЕС. Европейска политика на равнопоставеност на половете. Равнопоставеност и равни 
възможности на хората с увреждания. Европейска политика за хората с увреждания, Европейски план 
за действие. Програми за насърчаване на заетостта. Равнопоставеност и равни възможности на хората 
с различна етническа принадлежност – дефиниции, международни документи. Равнопоставеност и 
равни възможности на различните възрастови групи и хората с различна сексуална ориентация. Добри 
практики от страни-членки на ЕС.
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    Управленски умения. Екипи и комуникации. Презентационни умения    

ONS-FF-46-09                януари

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за:
             Служители на ръководни  длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към министъра на 
труда и социалната политика.

             Цели на обучението:
  развиване на основни управленски и лидерски умения с оглед ефективното управление    
                     на администрацията;
   запознаване с мястото и ролята на екипите в административната дейност;
                придобиване на основни комуникационни и презентационни умения.

             Учебно съдържание:
  Видове управленски умения – същност и особености. Мениджъри и/или лидери, роли и 
отговорности. Ефективният мениджър. Изграждане и развитие на успешни екипи. Екипни роли, екипна 
ефективност. Комуникационни умения. Вътрешноорганизационни комуникации. Презентационни 
умения. Елементи и подготовка на успешната презентация. Вербални, невербални, визуални средства 
при презентиране. Поведение на презентатора пред различни аудитории. 
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Организационна култура – същност, елементи, 
функции и специфика на административната дейност в социалната сфера.  

Етика на държавния служител

ONS-FF-47-09                януари

            Продължителност: 3 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Мая Маркова    сл.тел. +3592/ 490 20 39

            Такса за участие: 250 лв.

            Предназначен за: 
            Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика. 

            Цели на обучението:
    запознаване с понятието „организационна култура” и с принципите на деловата етика; 
             формиране на умения за работа в социалната сфера на основата на Европейския кодекс    
                     за добро поведение в държавната администрация.

            Учебно съдържание:
              Организационна култура – дефиниция, елементи, функции, типове. Основни характеристики на 
организационната култура в държавната администрация/МТСП. Организационна култура и управление 
на организацията. Лидер и мениджър. Йерархия на ценностите – собствени ценности и ценности на 
организацията. Европейски кодекс за добро поведение в държавната администрация – специфика на 
приложението му в социалната сфера.
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Ефективна публична комуникация. Поведение пред медиите. 
Формиране на корпоративна медийна политика при работа в администрацията

ONS-FF-48-09               октомври

                  
            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Мая Маркова    сл.тел. +3592/ 490 20 39

            Такса за участие: 150 лв.

            Предназначен за: 
            Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика. 

            Цели на обучението:
    представяне предимствата на активната медийна политика и нейното формиране за           
                     привличане на партньори за реализиране стратегията на организацията; 
    запознаване с практически варианти за реакция в различни ситуации при работа с             
                     медиите.

            Учебно съдържание:
  Медии - характеристики, специфика, възможности. Роля и значение на връзките с обществеността. 
Единство на цели и стратегия на организацията и формиране на политика за работа с обществеността 
и с медиите. Отношения с журналистите – възможности, поведение, изисквания и оценка за добрия 
контакт. Фактори, които предопределят добрия контакт с медиите. Ефективност на информацията, 
посока, формулиране на основен проблем, ключови формули. Поведение при кризисна ситуация. 
Успешен и неуспешен PR. Промяна на политиката.
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Международен етикет и протокол 
    

ONS-FF-49-09            март

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика. 

             Цели на обучението:
    формиране на умения за подготовка за делова среща и добро първо впечатление;
    запознаване с основите на международния протокол и етикет;
    придобиване на знания за делово общуване и етикет в особени случаи.

       
             Учебно съдържание:
  Елементи и добри практики в ежедневното поведение на хората. Подготовка за делова среща 
и добро първо впечатление. Делово облекло. Поведение при среща и на маса. Водене на делова 
кореспонденция. Международен протокол. Бизнес протоколни срещи и събития. Етикет в особени 
случаи.
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Управление на промяната      

ONS-FF-50-09          февруари

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

 
            Такса за участие: 150 лв.

            Предназначен за: 
            Служители на ръководни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към министъра на 
труда и социалната политика, представители на други администрации, социални партньори и НПО. 

 
            Цели на обучението:
    формиране на знания за основните фактори по осъществяване на успешна                          
                     организационна промяна;
    формиране на умения за управление на промяната и нейното преодоляване.

            Учебно съдържание:
         Типове промени, възникващи в организацията. Пречки за промяна и развиване на стратегии 
за преодоляване съпротивата при осъществяване на промени. Основни елементи на процеса на 
планиране на промяната. Роля, поведение, компетентности и отговорности на ръководителя в процеса 
на управление на промяната. Модели, инструменти и техники при управлението на промяната.
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Разрешаване на кризи и конфликти. Управление на стреса   

ONS-FF-51-09           юни

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Мая Маркова    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 150 лв.

         
             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от МТСП и изпълнителните агенции към 
министъра на труда и социалната политика, представители на други администрации, социални 
партньори и НПО. 

 
             Цели на обучението:
              усвояване на принципите на управление на конфликти и кризи в административната        
                      дейност;
              опознаване и ефективно справяне със стресови ситуации.

       
             Учебно съдържание:
  Конфликти и кризи – предпоставки, специфика и последствия. Поведенчески стратегии в 
ситуации на конфликти и кризи. Ролята на лидера при решаването на конфликти и преодоляването 
на кризи. Какво представлява стресът и кои са факторите на стрес в работна среда. Видове стрес и 
отраженията му върху служителя. Личност и стрес. Стратегии и техники за справяне със стреса.
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          Обучения по предварителна заявка
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 Организация и вътрешни правила на електронното управление и електронния 
документооборот в административната дейност. Предоставяне на услуги по 

електронен път на гражданите

AFS-FF-33-09                 ноември

              Продължителност: 2 дни
              Форма на обучение: присъствена
              Организатор: Даниела Коева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

        
              Такса за участие: 150 лв.

              Предназначен за: 
              Служители на ръководни и експертни длъжности  АЗ и АСП.

              Цели на обучението:
    придобиване на представа за организацията и вътрешните правила на електронното        
                       управление и електронния документооборот;

         
              
              Учебно съдържание:
  Същност и значение на електронното управление. Организация на административната 
дейност в условията на електронно управление. Вътрешни правила за организация на електронния 
документооборот. Изисквания при работа на информационната система за управление на 
документооборота. Електронните услуги – право на гражданите и предпоставка за интегрирано 
предоставяне на услуги от администрацията.
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 запознаване с конкретни възможности за предоставяне на услуги по електронен 
         път на гражданите.



Нормативна рамка на електронното правителство

AFS-FF-35-09          декември

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Даниела Коева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за: 
            Служители на експертни длъжности от системата на МТСП, представители на други 
администрации, социални партньори и НПО. 

 
             Цели на обучението:
             формиране на знания за нормативната и технологичната база на електронното                    
                     правителство;
             формиране на умения за прилагане изискванията на Закона за електронното управление   
                     от структурните звена в системата на МТСП.

       
            Учебно съдържание:
      Структура и подзаконови актове на Закона за електронното управление. Организация на 
административните дейности в условията на електронното управление. Вътрешни правила за 
организация на електронния и хартиения документооборот в административните звена. Изисквания 
към административните информационни системи, произтичащи от проекта на Наредба за оперативна 
съвместимост и информационна сигурност към Закона за електронното управление. Издаване, 
използване и прекратяване на удостоверения за електронен подпис на служители в системата на МТСП. 
Организация на работата по предоставяне на електронни административни услуги – използване и 
поддръжка на национални регистри на обектите и услугите. Текущо състояние и предстоящи задачи, 
свързани с подготовката и практическите дейности, свързани с прилагане изискванията на Закона за 
електронното управление от структурните звена в системата на МТСП.
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Статистическа обработка на информацията и прогнозиране на икономическите 
явления. Количествени и качествени анализи. 

Статистическа обработка на информацията с програмата SPSS

SB-FF-37-09            септември

            Продължителност: 4 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

            Такса за участие: 350 лв.

            Предназначен за: 
            Служители на експертни длъжности от АСП и АЗ.

                
            Цели на обучението:
             запознаване с различните видове статистическа информация и използваните показатели;
    анализиране и представяне на получените данни, тълкуване и извеждане на обобщаващи 
                     характеристики;
    упражняване на различни техники за получаване на сравними и съпоставими данни          
                     в статика и динамика.
       
                 
            Учебно съдържание:
 Статистически подходи при изследване на социално-икономическите явления. Същност, 
основни понятия. Източници на информация и видове изследвания. Построяване на редове от данни. 
Съпоставимост на данните в статика и динамика, таблично и графично представяне на редовете. 
Абсолютни и относителни величини – начин на изчисляване и тълкуване на резултатите. Обобщаващи 
характеристики – алгебрични и неалгебрични средни величини. Величини, измерващи разсейването. 
Работа с индивидуални и обобщени данни в статика и динамика. Изследване на развитието на социално-
икономически явления. Компоненти на развитието. Методи за изучаване на развитието. Тълкуване на 
резултатите.
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Социална психология на групите, обект на социално включване. Механизми 
на взаимодействие и посредничество. Ролята на социалния работник при 

разрешаване на конфликти

SI-FF-40-09           октомври

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Мая Маркова    сл.тел. +3592/ 490 20 39

   
            Такса за участие: 150 лв.

            Предназначен за: 
 Служители на експертни длъжности от дирекция „Закрила на детето” към АСП, Главна дирекция 
„Контрол по правата на детето” към ДАЗД, дирекция „Интеграция на хората с увреждания” към АХУ.

                
             Цели на обучението:
    осведомяване относно социалната психология на групите, обект на социално включване; 
    усвояване на методи за комуникация с групи от хора, нуждаещи се от социално                  
                     включване;
    уточняване ролята на посредника при преодоляването на социални конфликти.     
                 
                  
            Учебно съдържание:
 Общи характеристики на социалните групи, обект на социално включване. Основни 
психологически профили и форми на взаимодействие. Прогнозиране на възможните проблеми при 
работа с тях. Ролята на социалния работник като посредник в процеса на социална адаптация. Форми на 
ефективна комуникация със социално включени лица. Механизми за посредничество при разрешаване 
на конфликт. Добри практики за преодоляване на конфликти.
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Медико-социални грижи за хора с умствена изостаналост   

SI-FF-41-09            юли

            Продължителност: 3 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 300 лв.

            Предназначен за: 
             Представители на домове за хора с умствена изостаналост.

                
 Цели на обучението:
    формиране на отговорно отношение към психо-социалната рехабилитация и                       
                     сестринските грижи; 
    повишаване на компетентността на медицинския персонал в областта на модерната          
                     психиатрия и медико-социалните грижи за хора с умствена изостаналост;
    повишаване на знанията по отношение на планирането на сестринските грижи,                 
                     развиването на терапевтични комуникативни умения.    
   
                 
            Учебно съдържание:
               Процедури при криза, стабилизиране и ремисия. Терапевтично отношение и нагласи. Клинични 
умения и терапевтично сестринство. Основи на сестринските интервенции и терапевтични основания. 
Координиране на случай. Психиатрична домашна грижа.
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Активни услуги на пазара на труда

LM-FF-42-09           юли

            Продължителност: 2 дни
            Форма на обучение: присъствена
            Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

            Такса за участие: 150 лв.

            Предназначен за: 
            Служители на експертни длъжности от АЗ, които се занимават с активни услуги на пазара на 
труда.

                
            Цели на обучението:
    информиране за видовете активни услуги на пазара на труда и за техните                            
                    бенефициенти;
    интерпретиране на активните услугите за заетост и квалификация в контекста                    
                     на местното икономическо развитие;
    изясняване на актуални проблеми, произтичащи от предлагането на услуги на                    
                     пазара на труда.  

               
            Учебно съдържание:
         Активните услуги на пазара на труда като способ за социално инвестиране и насърчаване на 
заетостта – категории, целеви групи и приоритети. Ефективни активни политики, устойчиви структури 
и механизми на пазара на труда в Република България. Проблемите на заетостта и потребността от 
квалифицирана работна ръка. Повишаване ефективността на прилаганите политики. Активни и 
превантивни мерки за повишаване предлагането на труд. Мониторинг на пазара на труда за изследване, 
прогнозиране и планиране на потребностите на работодателите от работна сила и за предлагането на 
актуални квалификации в областта на професионалното обучение.
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Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд    
в предприятията от химическата промишленост   

OSH-FF-43-09           март

             Продължителност: 3 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

             Такса за участие: 300 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”.

                
             Цели на обучението:
    придобиване на нови знания, практически умения и квалификация за извършването         
                      на инспектиране по проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия     
                      на труд в предприятията за производство и употреба на химични продукти;
    формиране на знания за комуникиране в конкретни ситуации със съответните технически
                     експерти за разрешаване на специфичните проблеми в предприятията.
               
                 
 Учебно съдържание: 
  Разрешаване на специфични проблеми в предприятията за производство и употреба на  химични 
продукти. Основни изисквания по безопасност на труда в предприятията от химическата промишленост. 
Критерии при инспектиране на производствата. Транспорт, съхранение, производство и употреба на 
химични вещества и продукти. Ефективна комуникация на контролиращите органи по ЗБУТ и техните 
представители с работодателите.
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Контрол по спазване на Закона за насърчаване на заетостта   

OSH-FF-44-09          април

             Продължителност: 2 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

   
             Такса за участие: 150 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”.
                
               
             Цели на обучението:
    придобиване на нови знания и практически умения за извършването на специализиран    
                      контрол по спазване на Закона за насърчаване на заетостта и подзаконовите нормативни 
                      актове.

               
             Учебно съдържание:
                     Законосъобразно извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Законосъобразно 
наемане на работа на чужденци в Република България. Законосъобразно приемане на командировани 
работници и служители от държави-членки на ЕС и от трети страни. Изразходване по предназначение 
на средствата, предоставени по програми и мерки за заетост. Запознаване с Националния план на 
действие по заетостта за 2009 г.
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Съответствие на оценката на риска в условията на труд 
в малки и средни предприятия 

от икономическа дейност – селско стопанство  

OSH-FF-45-09            юни

             Продължителност: 3 дни
             Форма на обучение: присъствена
             Организатор: Йоана Василева    сл.тел. +3592/ 490 20 28

  
             Такса за участие: 300 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от ИА „ГИТ”.

                
             Цели на обучението:
    информиране за инструментариума за оценка на риска в условията на труд в малки           
                     и средни предприятия;
    детайлно запознаване с нормативната база по ЗБУТ в условията на труд в малки и средни
                     предприятия от икономическа дейност;
    очертаване на проблемите при извършване на оценка на рисковете и работата с               
                     работодателите.

               
             Учебно съдържание:
          Мерки за безопасност, права, задължения и отговорности на работодателите и участниците в 
условията на труд в малки и средни предприятия от икономическа дейност – селско стопанство. Основни 
нормативни актове – промени, практики. Роля на комитетите и групите по условията на труд. Методи 
за оценка и анализ на професионалните рискове в условията на труд в малки и средни предприятия. 
Организация на контролната дейност, ред и начин на извършване на контрола. 
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Условия и ред за атестиране на служителите в държавната администрация

ONS-DL-52-09             май

             Продължителност: 1 месец
             Форма на обучение: дистанционна
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 450 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни длъжности в ДБТ „Регионална служба по заетостта”.

             Цели на обучението:
    формиране на знания за нормативните документи и указания, регламентиращи                  
                      атестирането на служителите в държавната администрация;
    формиране на умения по метода на декомпозиране на целите на ДБТ до индивидуални     
                     цели на служителите.
       

             Учебно съдържание:
           Увод в управление на изпълнението, целеполагането и изготвянето на работен план като основни 
етапи в системата за оценка на трудовото изпълнение. Цел на системата, срещи и дискусии по оценката 
на трудовото изпълнение, определяне на общата оценка на изпълнението. Методи за оценка на 
служителите. Отговор на поставени въпроси във връзка с атестирането на служителите. Допълнителни 
познания по темата “Оценка и атестиране”.
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Решаване на конфликти и проблеми

ONS-DL-54-09                     април

             Продължителност: 1 месец
             Форма на обучение: дистанционна
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

             Такса за участие: 450 лв.

             Предназначен за: 
             Служители на ръководни и експертни длъжности от Агенцията по заетостта.

             Цели на обучението:
    получаване на знания за същността на промените и начините за тяхното управление         
                     и преодоляване, както и ролята на лидера в процеса на промяна;
    придобиване на знания за същността, причините, динамиката, управлението и                   
                     разрешаването на конфликти;
    овладяване на практически умения за управление и разрешаване на конфликти;
    представяне на медиацията като способ за разрешаване на конфликти.

       
            Учебно съдържание:
           Конфликти – същност и причини за възникване. Подходи за управление и разрешаване на 
конфликти. Конфликтът в условията на промяна. Ролята на лидера при решаването на конфликти и 
преодоляването на кризи. Поведенчески стратегии в ситуации на конфликти и кризи. Инструменти 
за разрешаване на конфликти – преговори, посредничество, фасилитиране, арбитраж, юридическо 
разрешаване на конфликти, алтернативно разрешаване на диспути. Медиация. 
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Професионално ориентиране на възрастните

ONS-VL-55-09                     април

             Продължителност: 1 ден
             Форма на обучение: видеоконферентна
             Организатор: Десислава Грудева    сл.тел. +3592/ 490 20 39

         

             Предназначен за: 
              Служители от териториалните звена на Агенция по заетостта, които предоставят услуги по 
консултиране на регистрираните лица в бюрата по труда.

             Цели на обучението:
    запознаване на служителите с видовете и спецификите на услугите по професионално      
                     ориентиране;
    открояване ролята на служителите в процеса на професионалното ориентиране като         
                     ключов фактор за успешната бъдеща реализация на лицата, търсещи работа, на пазара     
                     на труда;
  разясняване начините на използване на специализираните информационни материали      
                     и продукти за различните потребители на услугите за професионално ориентиране.

       
             Учебно съдържание:
  Начини за професионално консултиране при избор на професия, степени на квалификация и 
пътища за тяхното придобиване. Как да информираме клиентите за условията и възможностите на 
пазара на труда и изискванията на професията в зависимост от техните желания. Как да насочим 
клиентите към най-подходящата обучаваща институция. По какъв начин и в какви случаи да използваме 
различните специализирани информационни материали и продукти – кратки описания на професии, 
информационни папки за професии, видео филми за професии, мултимедийни продукти за професии, 
компютърни програми за професионално ориентиране. 
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