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Проект VS/20120275  „Достъп на фермерите до 

образование и продължаващо обучение” 
 

 
Проектът се финансира от Генерална дирекция „Заетост, социални 
въпроси и приобщаване” на  Европейската kомисия.   
 
Период: 1 октомври 2012г. – 31 август 2013г. 
 

Водещата организация е       AGROSTAR, Румъния 

 

Партньорите: 

ЕФФАТ,  
Еврропейска федерация на синдикатите от храните, земеделието и 
тютюна 
 

ФНСЗ 
Федерация на независимите синдикати от земеделието,  България, 
 

  IG BAU, Германия, 
 

    ALPA, Италия,                          CFE-CGC AGRO,  
 
  Франция  
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За целите на проекта:   

  

Общата цел на проекта е да се подобри капацитета на синдикатите от 

земеделието за адаптация на  социалния диалог към динамичните променит 
в заетостта в сектора, чрез популяризиране на ползите и важността на 
инвестициите в човешките ресурси в земеделието. 
 

Специфична цел 1: Разработване на сравнително изследване на 
ситуацията в петте страни – партньорки по проекта за практиките, 
използвани от тях, по отношение на привличането и участието на 
фермерите в образователни и обучителни дейности, с цел адаптиране на 
феремерите към промените в заетостта, но също така и по отношение на 
националните политики, които улесняват този процес. 
 

Специфична цел 2: Подобряване на знанията и уменията на 15 
представители на синдикатите от селското стопанство, в петте 
страни-партньорки за привличането и участието на фермерите в 
образователни и обучителни дейности, с цел адаптиране към промените в 
заетостта. 
 

Специфична цел 3: Да се популяризират сред заинтересовани страни 
примери за добри практики и мерки, които допринасят за осигуряване на 
достъп на работниците в селското стопанство до образование и обучение, 
с цел тяхното адаптиране към промените в заетостта. 
 

За да се постигне Специфична цел 1, са планирани следните дейности: 

 
1.1. Финализиране на методика за разработване на сравнително изследване  
1.2. Събиране на данни от организациите-партньорки за ситуацията в петте страни. 

ЕФФАТ ще предостави информация за европейското законодателство, 
което улеснява достъпа на работници в селското стопанство до образование и 
обучение, с цел да ги адаптира към промените в заетостта.на методологията и 
работните инструменти, ще бъдат договорени по електронната поща от 
членовете на управителния комитет. 

1.3. Разработване на сравнителното изследване от Федерацията Агростар въз 
основа на данните, събрани от партньорите по проекта.  

. 

За да се постигне Специфична цел 2, са планирани следните действия: 

 
2.1. Провеждане на обучителна сесия за представители на синдикатите в 

земеделието, която цели да се разбере Европейската правна рамка относно 
достъпа на работещите в земеделието до образование и обучителни дейсности; 
да се идентифицират практики и мерки, които да се ползват от синдикатите за 
насърчаване и разпространяване на ползите от продължаващото обучение; да 
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се договарят на европейско и национално ниво практиките и мерките за достъп 
до обучение на работещите в земеделието. В рамките на обучението 
участниците ще разработят два плана за действия: План за действие А – За 
привличане и участие на работещите в земеделието в продължаващо обучение 
и квалификация и План за действие Б – за разработване на методи и техники 
за договаряне (на европейско и национално ниво) на достъпа на работещите в 
земеделието до обучение и квалификация.  
   
В обучителната сесия ще се включат 18 участници от партньорството – по 
трима от националните организации – партньорки, 1 представител на 
ЕФФАТ и двама външни експерти.  
Сесията ще се проведе в София в периода 9 - 11 април 2013 г. Външните 
експерти отговорят за подготовката на материалите за обучението. 

 
2.2. Провеждане на работен семинар за представяне и обсъждане на 

разработените Планове за действие. Участниците в този семинар са същите,  
както в обучителната сесия.  Най-добрите примери от практиката ще бъдат 
включени в Наръчника, резултат от проекта.  
Семинарът ще се проведе в Берлин в периода 27 - 29 май 2013 г.  
Външните експерти са отговорни за подготовката и фасилитиране на семинара. 

За да се постигне Специфична цел 3, ще се извършват следните 

действия: 

 
3.1. Разработване на материали за международната конференция и подготовката 

и. За успешното провеждане на международната конференция ще бъдат 
разработени следните материали: 

 
 Наръчник на добри практики за осигуряване на достъп на работещите в 

земеделието до обучение и квалификациия за по-успешното им адаптиране 
към промените в заетостта. Този Наръчник се издава в  50 екземпляра на 
английски език и ще съдържа резюме на немски, италиански, френски, 
български и румънски език (общо 60 страници: 35 страници ръководство на 
английски език + 5 страници резюмена отделните езици) 

  Кратко политическо обръщение, адресирано до Европейската комисия, с 
цел да се предприемат мерки в отговор на проблемите, идентифицирани по 
време на проекта за осигуряване на достъп на работниците в селското 
стопанство до образователни и обучителни дейности и адаптирането им към 
промените в заетостта.  

 
3.2. Провеждане на международна финална конференция за представяне на 

резултатите от проекта пред широката общественост и популяризиране на 
добрите възможности. Тя ще се проведе на 24.08.2013г. в Букурещ и на нея ще 
бъдат поканени 50 участници (по двама участници от всеки партньор, 
представител на съответните държавни органи и институции, медиите, 
социалните партньори и други заинтересовани страни) и ще продължи 4 часа. 
Всека една от организациите партньорки ще има възможност да представи 
ситуацията в своята си страна. 
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График на основните дейсности по проекта: 
 

Дата на 
започване 

Дата на 
приключване 

Дейност 
 

31/10/2012 31/10/2012 Среща за планиране на проекта (Букурещ) 
 

01/11/2012 14/11/2012 Финализиране на методологията за изследването 
и работните инструменти 
 

14/11/2012 07/01/2013 Набиране на информация и данни от партньорите 
 

08/01/2013 15/02/2013 Разработване на сравнителното изследване 
 

16/02/2013 01/03/2013 Обратна връзка и валидиране на сравнителното 
изследване 
 

02/03/2013 07/03/2013 Подготовка на Обучителната сесия за 
представители на синдикатите от земеделието 
 

09/04/2013 11/04/2013 Организиране на обучителната сесия за 
представители на синдикатите в земеделието (в 
София) 
 

11/04/2013 11/04/2013 Първа среща на Координационния комитет за 
оценка  (София) 

12/04/2013 14/05/2013 Разработване на планове за действие от 
представители на синдикатите в областта на 
селското стопанство 

01/05/2013 13/05/2013 Подготовка на семинара за представители на 
синдикатите в земеделието 

14/05/2013 16/05/2013 Организиране на семинара за представители на 
синдикатите в селското стопанство (в Берлин) 

16/05/2013 16/05/2013 Втората среща за оценка на Координационния 
комитет (Берлин) 

20/05/2013 30/07/2013 Разработване на материали за международната 
конференция и подготовката и 

01/08/2013 15/08/2013 Обратна връзка и валидиране на Наръчника за 
добри практики и Краткото политическо 
обръщение 

19/08/2013 23/08/2013 Организиране на международна конференция 
(Букурещ) 

24/08/2013 24/08/2013 Заключителна среща на Управителния комитет 
(Букурещ) 

25/08/2013 31/08/2013 Подготовка на окончателните доклади и 
окончателната оценка 
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За разпространение на информацията и популяризиране 

на резултатите от проекта: 
 

1. Реюме на проекта, Сравнителното изследване, Наръчника за добри 
практики и Краткото политическо обръщение се публикуват на интернет 
страниците на всеки партньор по проекта. 

2. Сравнителното изследване и Наръчника за добри практики се отпечатват 
в 50 копия и се разпространяват между партньорите. 

3. Информация за хода, постигнатите резултати и приключването на 
проекта се публикуват на интернет страниците на всеки партньор. 

 
 

Сравнителното изследване ще бъде структурирано в 

следните аспекти: 

 

 Кратко представяне на проекта  

 Представяне на европейското законодателство, което подкрепя достъпа 
на работещите в земеделието до продължаващо образование, обучение 
и квалификация с цел по-добрата им адаптивност към промените в 
заетостта 

 Представяне на националните политики по страните-партньорки, които 
подкрепят достъпа на фермерите до учене през целия живот 

 Снимка на селскостопанския сектор за всички страни-партньорки – брой 
заети, в земеделието, брой стопанства и ферми и пр.  

 Програми за финансиране, достъпни за ползване от социалните 
партньори и предприятия в земеделието, които подкрепят обучение и 
квалификация на работниците в земеделието.  

 Практики, използвани от синдикатите за привличане и включване на 
работниците в дейности по обучение и квалификация.  

 До каква степен работниците в селското стопанство имат достъп до 
образование, обучение и квалификация 

 Заключения 
 
  


