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EMPOWER С ЕДИН ПОГЛЕД   

Проектът EMPOWER е нова инициатива на Програма „Еразъм+“, която има за цел да насърчи новите 
и съществуващи социални предприятия чрез повишаване на тяхната устойчивост и социално 
въздействие. Проектът ще подкрепи млади предприемачи чрез нови партньорства за обучение на  
младежите и служителите на социалните предприятия.  

Проектът EMPOWER ще разработи набор от ресурси за изграждане на капацитета на младежки 
работници. Този резултат от проекта ще включва: 

• обучителен пакет в подкрепа на собствениците на социални предприятия, собствениците на 
МСП и младите предприемачи, който повишава предприемаческите компетенции на 
младите хора чрез безплатни онлайн курсове. 

Методологията на консорциума се основава на иновативни обучителни материали като 
симулационни игри, неформални обучителни дейности и масивен отворен онлайн курс (MOOC) за 
насърчаване на предприемачеството, както и  множество игрови учебни ресурси. 

ОНЛАЙН СРЕЩА ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТА  

Консорциумът в проект EMPOWER стартира своята работа на 18 февруари 2022 г. Представители на 
седемте партньорски организации от България, Гърция, Кипър, Италия, Ирландия и Португалия се 
срещнаха онлайн, за да обсъдят своите първоначални стъпки и да започнат да планират работата си. 
По време на срещата партньорите по проекта имаха възможност да обсъдят детайлите на 3-те 
основни резултата. Те поставиха основата на дейностите по проекта на всички нива (управление на 
проекта, финанси, разпространение на резултатите и осигуряване на качеството). 

 

 

ПАКЕТ ОБУЧИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА УСТОЙЧИВИ СОЦИАЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ   

В момента консорциумът на EMPOWER разработва пакет от обучителни модули, предназначени за 
младежки работници, преподаватели, обучители и всеки, който се интересува от социално 
предприемачество. Фазата на проучване вече приключи и сега предстои следващата голяма стъпка – 
разработването и пилотното тестване на обучителните материали. 

 

КАКВО ПРЕДСТОИ? 

• Симулационна игра – през пролетта на 2023  



• Наръчник/ръководство – през лятото на 2023 

Website Facebook 

https://empower-project.net/
https://www.facebook.com/empowerproject.eu
https://empower-project.net/
https://www.facebook.com/empowerproject.eu
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