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Национален конкурс за успешни практики в кариерното 
информиране, ориентиране и консултиране 

 
Еврогайдънс - България и Фондация на бизнеса за образованието (ФБО) 

обявяват конкурс за успешни практики в кариерното информиране, 
ориентиране и консултиране в България. Конкурсът има за цел да 
събере, отличи и популяризира успешните услуги, дейности, проекти и 

инициативи, които се изпълняват у нас. 
 

В конкурса могат да се включат както индивидуални участници 
(кариерни специалисти), така и екипи (организации), с конкретни техни 

услуги и практики в следните категории:  
• Кариерни услуги за ученици; 

• Кариерни услуги във висшите училища. 
 

Всеки участник/екип може да номинира по една успешна практика във 
всяка категория. 

 
Документи за кандидатстване: 

• Формуляр за кандидатстване (Формулярът е достъпeн на 

http://euroguidance.hrdc.bg); 
• EUROPASS автобиография на кариерния консултант 

(ръководителя на екипа/водещия кариерен консултант 1); 
• Приложения, доказващи качеството на кандидатурата; 
• Декларация, че предоставената информация е достоверна и може 

да бъде използвана от организаторите на конкурса. 

 
Документите се изпращат по:  
по пощата:   

на адрес:  Център за развитие на човешките ресурси, ул. „Граф Игнатиев” 15, 

София 1000  

 

или на email: euroguidance@hrdc.bg   

 

Краен срок за кандидатстване: 27.05.2013г. 
 

Критерии за оценка: 
• Приложимост и въздействие - практиката да отговаря 

качествено на нуждите на целевата група и да има доказано 
въздействие; 

• Устойчивост - практиката да се прилага от минимум 6 месеца и 
ефектът от нея да е изпитан; 

• Възможност за разпространение на резултатите – резултатите 
или самата практика да могат да се използват и от други кариерни 

консултанти в съответната сфера; 

                                                 
1 Лицето, което ще получи и използва наградата от името на екипа 
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• Иновативност – въвеждане на новаторски практики, каквито в 
момента не съществуват в конкретния регион, контекст или спрямо 
съответната целева група. 

 
Етапи на конкурса: 

• Приемане на проектни предложения – до 27 май 2013г. 
• Избор на най-добри практики – до 20 юни 2013г. Жури в 3-

членен състав, което включва представители на Еврогайдънс – 

България, ФБО, национална работодателска организация ще 
направи оценка на качеството на всяко предложение. За 

допълнително качество и прозрачност на избора, кандидатурите 
ще бъдат консултирани с Мрежата от посланиците на мобилността 

(www.euroguidance.hrdc.bg). 
• Обявяване на резултатите – октомври 2013г. Трите най-добри 

практики във всяка категория ще бъдат обявени и наградени на 
през октомври. 

 
Награди: 

• Авторите на 3-те най-добри практики ще бъдат наградени с 
участие в учебна визита в областта на кариерното 

консултиране. Учебната визита ще се осъществи в периода 

октомври – декември 2013 в държава от Европейския съюз. 
 
 

За повече информация, пишете на: euroguidance@hrdc.bg 

 
 
 


