
Социална 
Европа

droppin.eu
#DroppinGoFar

ПОЧУВСТВАЙТЕ 

РАЗЛИКАТА

Използвайте Drop’pin 

и стигнете далеч!
Младежи

Организации

Преподаватели

http://droppin.eu


Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от нейно име, носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана 
съдържащата се в настоящата публикация информация.

За всяка употреба или възпроизвеждане на снимков материал, които не попадат в обхвата на авторското право на Европейския съюз, трябва да 
бъде искано разрешение директно от притежателя на авторските права.

© Снимки: iStockphoto (корица, стр. 1, 5, 7), Fotolia (стр. 1, 2), Thinkstock (стр. 1), O. Binczak (стр. 3), L. Borbein (стр. 5), U. Peleikis (стр. 7).

Повече информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет (http://europa.eu).  
Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз, 2016 г.

ISBN 978-92-79-51787-7 — doi:10.2767/118786 (print)  
ISBN 978-92-79-51825-6 — doi:10.2767/150181 (PDF)

© Европейски съюз, 2016 г. 
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че се посочи източникът.

Printed in Italy 
Отпечатано върху хартия, избелена без употреба на елементарен хлор (ECF) 

Europe Direct е услуга, която ви помага да намерите 
отговор на вашите въпроси за Европейския съюз.

Безплатен телефонен номер (*):

00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Информацията се предоставя безплатно, каквито са и повечето телефонни повиквания 

(въпреки това някои оператори, телефонни автомати или хотели могат да таксуват обаждането).

http://europa.eu


1

КАКВО Е DROP’PIN?
Равнището на безработицата сред младите хора в Европа е високо 
и много от тях се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара 
на труда и да започнат професионалната си кариера. Drop’pin 
предоставя тази помощ.

Drop’pin е мястото за споделяне на европейски възможности за млади 
хора. Целта е да се повишат пригодността за заетост и уменията на 
младите хора и да се улесни преходът между образование и първа 
работа. Инициативата обединява публични и частни организации, 
които работят за намаляване на безработицата сред младите хора.

Drop’pin работи на две равнища: свързва младите хора 
с предлаганите обучения и възможности за учене на работното 
място и свързва организациите една с друга. И в двата случая 
целта е една и съща: мобилизиране и задействане на всички идеи 
и ресурси за повишаване на възможностите за заетост на младите 
хора в Европа.

Прочетете още, за да разберете как Drop’pin може да ви помогне 
да се справите с младежката безработица — като млад човек, 
като работодател или като преподавател.

Обучение

Предприемачество Подкрепа за 
мобилност

Електронно обучение

Стажове

Практики



ЗАРЕДЕТЕ СЕ С УМЕНИЯ ЗА ВАШАТА 
ПЪРВА РАБОТА!
Да намерите първото си работно място може да бъде трудно. Може би имате квалификация, но не 
разполагате с опита, който се търси от работодателите? Трябва да придобиете нови умения или да 
опресните знанията, които вече сте получили?

Drop’pin е мястото за вас! Благодарение на предлаганите стажове, програми за обучение, курсове за 
електронно обучение, езикови обучения, схемите за наставничество и професионални напътствия в редица 
сектори и подкрепата за преместване в друга европейска страна Drop’pin е най-популярното място, където 
ще откриете как да увеличите шансовете си за намиране на първа работа. И всичко това — безплатно!
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Младежи



Има повече възможности отколкото 
мислите!
Открийте как да повишите шансовете си за намиране на работа 
безплатно и следете организации от цяла Европа, които искат 
да инвестират в млади хора като вас.

Намерете съвет и информация 
Следете нашия блог, за да получавате съвети за професионално 
развитие, вдъхновете се от нашите подкасти и задайте въпроси 
в нашите социални прояви #DroppinGoFar.

Свържете се с други млади 
европейци 
Учете се от другите и споделяйте вашия опит, като се 
присъедините към групи за дискусии.

 Имах късмет да стажувам в една фармацевтична 
компания, което наистина ми позволи да разбера какво 
е трудовият живот. Научих се на много нови умения, 
от административни до експертни, и успях да подобря 
своя английски, понеже компанията беше международна. 
Стажът ми даде увереността, от която имах нужда, 
за да изляза на пазара на труда и да осъществя своята 
мечта. 

Ola Binczak, фармацевтичен стажант от Полша, ползва 
Drop’pin
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Регистрирайте се 
в Drop’pin днес и повишете 
възможностите си за работа!
Ще увеличите шансовете си за намиране на 
работа, свързана с вашите интереси и умения, 
независимо в кой сектор искате да работите.

droppin.eu

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА

Регистрирайте се на droppin.eu

Търсете възможности

Следвайте нашия блог, за да получавате 

съвети и препоръки

Участвайте в общността на Drop’pin

Следете и споделяйте #DroppinGoFar

Повишете шансовете си за работа!

http://droppin.eu
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Организации

ИЗГРАДЕТЕ УМЕНИЯТА НА 
БЪДЕЩЕТО, ДОКАТО ИЗГРАЖДАТЕ 
СВОЯ БИЗНЕС
Независимо дали сте корпорация, желаеща да прояви социална отговорност, или малко или средно 
предприятие, желаещо да разшири своя екип, Drop’pin е мястото, където ще откриете талантливи млади 
професионалисти и в същото време ще дадете на младите хора шанс за намиране на работа.

Като се регистрирате в платформата и публикувате своите предложения, ще имате възможност:

Да развивате бъдещите умения сега
Помагайте на младите хора, като им дадете нови умения днес и се радвайте на по-голям 
избор на висококвалифицирани служители за вашето предприятие утре.

Да си партнирате с други организации
Работете в екип със сходни организации за създаване на още по-големи възможности за 
младите хора и вашето предприятие.

Да покажете вашата социална отговорност
Възползвайте се от положителния имидж, който ви дава участието в една добра инициатива 
за подобряване на живота на младите европейци.



Присъединете се към организации от 
цяла Европа, за да дадете своя принос 
за младите европейци и европейската 
конкурентоспособност.

 Като обединим сили, можем да помогнем за справяне 
с двойния проблем с младежката безработица и липсата 
на квалифицирана работна ръка на европейския пазар 
на труда. Drop’pin успешно обединява организации 
в подкрепа на младите хора, за да се подготвят за 
пазара на труда. Ето защо Academy Cube с гордост 
подкрепя инициативата. 

Lisa Borbein, мениджър комуникации в Academy Cube, 
Германия
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Нека да помогнем!
Ако се нуждаете от помощ, за да се присъедините 
към Drop’pin или да публикувате своите предложения, 
изпратете имейл на адрес empl‑droppin@ec.europa.eu 
и нашите мениджъри по връзки с обществеността ще 
се свържат с вас.

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА

Присъединете се към Drop’pin. Регистрирайте 

се на droppin.eu

Публикувайте своите предложения

Партнирайте си с други организации

Участвайте в общността на Drop’pin

Следете и споделяйте #DroppinGoFar

Нека талантът бъде с вас!

http://www.academy-cube.com/
mailto:empl-droppin@ec.europa.eu


ПОМОГНЕТЕ НА УЧАЩИТЕ СЕ ДА 
ОСЪЩЕСТВЯТ ПРЕХОДА ОТ КЛАСНАТА 
СТАЯ КЪМ РАБОТНОТО МЯСТО
Вие обучавате младите хора във важен момент от техния живот и играете ключова роля при тяхното 
насочване към различните възможности, които имат след завършване на обучението си. Благодарение 
на Drop’pin разполагате с инструмент, с чиято помощ те ще бъдат сигурни, че следващата им стъпка 
е правилна.

Платформата има за цел да свърже младите хора с редица възможности в цяла Европа за повишаване 
на шансовете им за заетост, като чиракуване, стажове, програми за обучение, курсове за електронно 
обучение, езиково обучение, наставничество и менторство, подпомагане на мобилността и др.

Drop’pin също е инструмент за изграждане на мрежи от контакти. За хората, работещи с младежи 
в областта на професионалното образование и обучение, сайтът е идеално място да се свържат и да 
обединят сили за създаване на програми и разработване на иновативни решения за преодоляване на 
пропуските в уменията.
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Помогнете на учащите се да развият 
своите умения
Drop’pin предлага различни безплатни възможности, които 
учащите могат да добавят към своите умения и да се подготвят 
за конкурентните пазари на труда.

Покажете им какви алтернативни 
възможности съществуват
Независимо дали са по-подходящи за чиракуване, стаж или 
езиково обучение, Drop’pin съдържа всичко това и дори повече.

Партнирайте си с други организации, 
за да създадете нови възможности
Свържете се с предприятия и други заинтересовани лица 
и работете съвместно в областта на образованието за обмен 
на знания и създаване на нови програми.

 Твърдо вярваме, че професионалният опит в чужбина 
може да повиши пригодността за заетост на младите 
европейци. Drop‘pin е чудесен инструмент за това. 
Насърчаваме своите партньори от промишлеността 
да предлагат стажове и други възможности на този 
полезен и добре направен уебсайт. 

Uwe Peleikis, заместник директор, Kaufmännische Schule 1, 
Stuttgart

ЗАПОЧНЕТЕ СЕГА

Разкажете на своите ученици за платформата

Присъединете се към Drop’pin. Регистрирайте 

вашето училище в droppin.eu

Партнирайте си с предприятия, за да 

предложите обучение в работна среда за 

вашите ученици

Работете съвместно с други образователни 

организации

Участвайте в общността на Drop’pin
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ПАРТНЬОРСКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ
Европейски алианс за професионална 
подготовка
Съюз, обединяващ правителства и предприятия, организации за 
професионално образование и обучение и други заинтересовани 
страни за подобряване на качеството, предлагането и имиджа на 
стажовете в Европа. ec.europa.eu/apprenticeships-alliance

Широка коалиция за работни места 
в сферата на цифровите технологии
Партньорство на различни заинтересовани страни за справяне 
с липсата на умения в областта на цифровите технологии в Европа 
и хилядите незаети работни места в областта на ИКТ във всички 
сектори на промишлеността. ec.europa.eu/digital-agenda/grand-coalition-digital-jobs

EURES
Предоставя информация, съвети и услуги по посредничество за 
работници и работодатели, които желаят да работят или да наемат 
служители в други европейски страни, с помощта на интернет портал 
и мрежа от хиляда съветници на EURES. eures.europa.eu

Твоята първа работа с EURES
Схема за трудова мобилност, която предоставя финансова помощ 
за намиране на съответствие между младите хора, търсещи работа, 
и свободните работни места и за получаване на достъп до обучение 
на работното място в цяла Европа. eures.europa.eu/public/your-first-eures-job-js

„Еразъм +“
Програмата има за цел подобряване на уменията и пригодността за 
заетост и модернизиране на образованието, обучението и работата 
с младежта. Тя дава възможност на милиони европейци да учат, да 
се обучават, да трупат трудов опит и да работят като доброволци 
в чужбина. ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Европейски младежки портал
Предлага европейска и национална информация и интересни 
възможности за младите хора, които живеят, учат и работят в Европа. 
europa.eu/youth

Европейска гаранция за младежта
Общ европейски подход за справяне с младежката безработица, 
който гарантира, че всички млади хора под 25 години ще получат 
добра конкретна оферта до четири месеца след като приключат 
образованието си или останат без работа. ec.europa.eu/social/youthguarantee

Европейски пакт за младежта
Ангажимент на ЕС и бизнес лидерите за съвместно осигуряване 
на работни места, растеж и инвестиции за младите хора в Европа. 
Една от целите на този пакт е изграждане на 10 000 партньорства 
между училища и предприятия. csreurope.org/pactforyouth

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en
http://ec.europa.eu/apprenticeships-alliance
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0
http://ec.europa.eu/digital-agenda/grand-coalition-digital-jobs
https://ec.europa.eu/eures/public/language-selection
http://eures.europa.eu/
https://ec.europa.eu/eures/public/your-first-eures-job-js
http://eures.europa.eu/public/your-first-eures-job-js
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
https://europa.eu/youth/EU_en
http://europa.eu/youth
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079
http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://ec.europa.eu/social/youthguarantee
http://www.csreurope.org/csr-europe-urges-new-eu-commission-and-stakeholders-build-european-pact-youth-skills-jobs#.VjHfG7Ttmko
http://csreurope.org/pactforyouth


ПОЧУСТВАЙТЕ РАЗЛИКАТА: ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
DROP’PIN И СТИГНЕТЕ ДАЛЕЧ!

Настоящата публикация се предлага в печатен формат на всички 
официални езици на ЕС.

Каталожен номер: 
KE-04-15-657-BG-C (print) 
KE-04-15-657-BG-N (PDF)

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕС
Безплатни публикации:

• един екземпляр:
чрез EU Bookshop bookshop.europa.eu

• повече от един екземпляр или плакати/карти:
от представителствата на Европейския съюз ec.europa.eu/represent_en.htm 
от делегациите в страни извън Европейския съюз eeas.europa.eu/delegations/
index_en.htm 
от службата „Europe Direct“ europa.eu/europedirect/index_en.htm или по телефон 
00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен телефонен номер от всяка точка в ЕС) (*).

(*) Информацията се предоставя безплатно, каквито са и повечето телефонни 
повиквания (въпреки това някои оператори, телефонни автомати или 
хотели могат да таксуват обаждането).

Платени публикации:

• чрез EU Bookshop bookshop.europa.eu 

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm
http://europa.eu/europedirect/index_en
http://bookshop.europa.eu


Регистрирайте се сега на .eu 
За повече информация ни пишете на адрес  
empl-droppin@ec.europa.eu
Drop‘pin @EURES е услуга, която се предоставя от Европейската 
комисия на портала EURES в eures.europa.eu

Следвайте ни в социалните медии: 
#DroppinGoFar

  EURESjobs    EuropeanYouthEU               socialeurope

  EURESjob   EuropeanYouthEU               EU_Social

Проявявате ли интерес към публикациите 
на Генерална дирекция „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“? 

● Можете да изтеглите нашите публикации или да се абонирате 
безплатно на адрес ec.europa.eu/social/publications

● Ако желаете редовно да получавате актуална информация относно 
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, 
абонирайте се, за да получавате безплатния бюлетин „Социална Европа“ 
ec.europa.eu/social/e-newsletter

● Регистрирайте се за бюлетина на Drop’pin на адрес droppin.eu

KE-04-15-657-BG
-N

http://droppin.eu/
mailto:empl-droppin@ec.europa.eu
http://eures.europa.eu
https://ec.europa.eu/eures/droppin/social
https://www.facebook.com/EURESjobs/
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU/
https://www.facebook.com/socialeurope
https://twitter.com/euresjob
https://twitter.com/europeanyoutheu
https://twitter.com/eu_social
http://ec.europa.eu/social/publications
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter
http://droppin.eu

