
ЗА ПРОЕКТА 

Проектът „LINK-UPS” цели:  

Повишаване на цифровите и медийни 

компетенции на нискоквалифицирани и 

безработни хора, главно възрастни над 45 

години, чрез иновативни инструменти, за 

да ги мотивира и да им даде възможност 

да изградят силна онлайн професионална 

идентичност, за да засилят достъпа си до 

заетост, което води до социално-

икономическо приобщаване. 

 

Повишаване на знанията на консултантите 

по заетостта / кариерата и други съответни 

специалисти и организации, работещи с 

нискоквалифицирани / безработни, като 

им осигурява нов подход и инструменти за 

подкрепа и взаимодействие с безработни 

на средна възраст чрез социални медии. 

 

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА - ИТАЛИЯ 

Партньорите по проекта LINK-UPS 

проведоха втората транснационална среща 

на 21 и 22 май 2019 г. в Рим, Италия. 

Консолидираната версия на IO1 - 

„Методологична рамка за изграждане на 

дигитални умения чрез социални медии за 

нискоквалифицирани / безработни хора“ 

беше споделена между присъстващите 

партньори и заинтересовани страни. 

Работните планове за ИР2 - „Мобилна и 

онлайн интерактивна платформа за 

изграждане на дигитална компетентност 

на нискоквалифицирани / нбезработни 

лица“, и ИР3 - „Инструмент за онлайн 

оценка и ръководство за използваемост за 

професионалисти, подкрепящи 

нискоквалифицирани / безработни лица 

бяха завършени. 

 

Мобилна и онлайн интерактивна 

платформа 

Приложението и интерактивната 

многоезична платформа бяха разработени 

през последните месеци и вече работят. 

Това е иновативен инструмент, който дава 

възможност на нискоквалифицираните / 

безработни лица да изградят своята 

дигитална компетентност чрез обучение, 

ресурси и инструменти, за да могат да 

използват социалните медии по начин, 

който ще увеличи техните възможности в 

социалната и професионална сфера и 

следователно насърчават и улесняват 

достъпа им до заетост. Приложението 

може да бъде изтеглено от Google Play.  

Платформата е достъпна директно от 

началната страница на уебсайта на проекта 

и тя е домакин на цялото съдържание, 

инструменти, ръководства и разработени 

курсове. Те са достъпни на английски, 

както и на български, италиански, 

португалски, испански и турски, и този 

многоезичен подход ще улесни 

използването / използването на този 

инструмент от други организации от 

различни страни.  

Възможен е достъп до платформата чрез 

компютър, таблет и смарт-телефон. 

Втора международна 

партньорска среща и 

интелектуален резултат 2 
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на 

авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.  



МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА—МАДРИД 

 Партньорите по проекта LINK-UPS 

проведоха третата транснационална среща 

на 22 и 23 януари 2020 г. в Мадрид, 

Испания. Партньорите са работили главно 

в ИР3 - „Инструмент за онлайн самооценка 

и наръчник за професионалисти, 

подкрепящи нискоквалифицирани / 

безработни лица. Окончателното 

съдържание на ръководството за употреба 

и инструмента за самооценка бяха 

прецизирани по време на срещата. 

 

Онлайн инструмент за самооценка и 

ръководство за употреба 

IO3 се отнася до разработването и 

разпространението на онлайн инструмент 

за самооценка и наръчник за 

използваемост, представящ новия подход 

и предоставящ насоки за това как 

методологичната рамка и интерактивната 

мобилна и онлайн платформа могат да 

бъдат използвани от професионалистите в 

подкрепа на безработни възрастни хора  

 

Разработеният онлайн инструмент за 

самооценка се състои от предварителна и 

последваща оценка. Предварителната 

оценка дава възможност на възрастните да 

идентифицират областите, в които се 

нуждаят от повече инструкции, и тези, в  

 

 

които са по-удобни. Пост оценката има за 

цел да покаже подобрението, постигнато 

по отношение на цифровата компетентност 

от възрастните след следване курсът / 

модулите. Инструментът дава незабавна 

обратна връзка по отношение на двете 

като сесии. 

 

Ръководството за използваемост представя 

иновативния подход, инструменти и 

ресурси на LINK-UPS и предоставя насоки 

за това как методологичната рамка и 

интерактивната мобилна и онлайн 

платформа могат да бъдат използвани от 

професионалистите в или за подобряване 

на качеството на предоставяните услуги и 

въздействието, което те могат да окажат 

върху целевата група. 

 

Пилотно внедряване на изграждане на 

цифрови умения 

След завършването на рамката за 

изграждане на умения на LINK UPS, 

изготвянето на учебното съдържание (5 

месеца) и подготовката на инструмента за 

самооценка, всички тези ресурси бяха 

предоставени в интерактивната платформа 

и мобилното приложение , и пилотното 

изпълнение беше инициирано. Пилотното 

изпълнение ще се проведе във всяка 

държава до края на проекта, целящ 

успешно изграждане на социална медийна 

компетентност и дигитални умения на 

нискоквалифицирани / 

нискоквалифицирани безработни лица 

(главно над 45). Въз основа на резултатите 

от оценката и обратната връзка ще бъдат 

приложени всички необходими адаптации 

или подобрения в дизайна и 

съдържанието на платформата, за да се 

подобри нейната ефективност и 

използваемост. 

 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Скоро във всяка страна партньор ще бъде 

организиран семинар за повишаване на 

осведомеността / изграждане на капацитет 

(инфо-ден) за обучение на възрастни и 

консултанти по работа / кариера, 

работещи с нискоквалифицирани 

възрастни, които са изключени от пазара 

на труда, за да ги запознае с 

инструментите на проекта LINK-UPS. 

Следователно, не само капацитетът на 

професионалистите ще бъде подобрен и 

качеството на предлаганите от тях услуги 

ще бъде подобрено, но също така може да 

бъде подкрепен по-голям брой 

нискоквалифицирани / безработни лица, 

които използват техните услуги в 

изграждане на техните умения и 

вишаванена тяхната пригодност за заетост. 

Пилотна фаза и 
въвеждане в 
практиката 
Трета международна 
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