
Екипът на “COMPASS” е повече от щастлив
да сподели с теб, че успешно
финализирахме първата фаза на проекта,
имаща за цел да създаде сравнителен
анализ на ситуацията  с младежката работа
в страните партнори по прокета (България,
Румъния, Австрия, Гърция, Испания,
Франция) 

Не съществува специализирано обучение свързано с
развитието на меки умения на младежките
работници. Също така се наблюдава липса на
компетентностно-ориентирани подходи на обучение. 

Кариерното консултиране е задачата най-често
изпълнявана от младежките работните, както и
прилежащата административна, образователна,
финансова, здравна и лична подкрепа; 

Основните предизвикателства на младежките
работници включват липса на мотивация от страна на
неактивните младежи за преследване на поставените
цели, както и недостатъчна самоувереност. 

Бихме искали да споделим с теб няколко интересни
заключения от международния доклад: 

COMPASS е готов да те
изненада
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Обобщава специфичните знания, умения и нагласи,
които ще направят тяхната роля още по-ефективна
и успешна в подпомагането на младите хора в
развитието на ключови умения на бъдещето;

Изважда 6 ключови компетенции - Емоционална
интелигентност, Ефикасност на младежкия
работник, Ефективна комуникация, Мотивиране и
овластяване на NEETs, Кариерно консултиране и
нетуъркинг;

Всяка компетенция се състои от 5 поведения, които
са от съществено значение, за да се даде
възможност на младежките работници да се
справят успешно с предизвикателствата, пред които
са изправени, и да получат увереността,
необходима за възползват максимално от всички 

 възможности активиране на NEETs. 

Компетентностния модел:

Базирайки се на повече от 200 отговора в онлайн
проучване и 30 индивидуални интервюта с
младежки работници, консорциума създаде
компетентностен модел, внимателно адаптиран към
основните предизвикателства, с които се сблъскват
младежките работници и специален акцент върху
техните умения за фасилитиране процеса на
кариерно консултиране и менторство. 
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Последвайте фейсбук
страницата на проекта,

където можете да
научите още

вълнуващи новини
Тази основополагаща първа стъпка ще позволи на
експертите в проекта да създадат програма за обучение
на младежи, базирана на компетенции, която пряко
отговаря на техните нужди. За първи път ще бъде
разработено обучение, насочено специално към меките
умения на младежките работници. Въз основа на
обратната връзка на младежките работници, програмата
за обучение ще се съсредоточи върху практическото
приложение и иновативните инструменти, за сметка на
теорията.


