
Какви са ползите от проекта?

•  Създаваме съпричастност с ценностите на труда и 
напредването в живота благодарение на лични качества, 
способности и натрупани знания.

• Припомняме, че за да постига успехи, човек трябва да 
продължава да учи през целия си живот.

• Пренасяме децата на територията на нашите работ-
ни места, за да им покажем реална работна среда и да ги 
ориентираме в избора им на образование и професия.

• Предоставяме възможност на компаниите да покажат, 
че оценяват приноса на служителите си пред децата им.

Какво получавате?

Всяка компания получава:

• Наръчник с указания и предложения за провеждане на 
събитие - посещение на децата в компанията, конкурс 
„Гордея се с труда на моите родители“ и последващи 
дейности за оценка и анализ на резултатите;

• Техническа, експертна и логистична помощ за осъще-
ствяване на проекта от БМГД и фПББ;

• Участие в съвместен форум „КОД: ЗАРЕЖДАНЕ“ за пред-
ставяне на резултатите от проекта в престижна бизнес 
среда.

Как участвате?

• Проведжане на събитие тип „Ден на отворените врати” 
/посещение на децата на служителите на работното 
място и организиране на детски конкурс.

• Представяне на бизнеса и отделните професии, които 
се срещат в компанията.

• Запознаване на децата с други интересни и важни теми: 
парите и тяхната роля, безопасността на работа и в 
интернет, здравеопазване, опазване на околната среда и 
др.

• Обща среща между всички компании-участници.

Bene� ts

• Enhancement of the employees’ motivation, loyalty and
satisfaction;

•  A chance for a diff erent vision of the company and getting its
role in and contribution to the society across;

• An opportunity for unobtrusive external and internal PR and
presentation of the company’s products and services in a 

nontraditional
way.

• Identifi cation of change makers in the company.

Activities

• An Open-doors Day event - children of employees visiting the
working place and participating in a contest for an essay,

drawing, picture, etc.;

• Presentation of the company’s business and various
professions involved;

• Introduction to other important and interesting topics such
as money and their role, safety at work and in Internet,

healthcare, environmental protection, etc.;

• A joint event of all participating companies.

Assistance

Each company receives:

• Special Guidelines on the project implementation – Opendoors
Day event and contest, activities for evaluation and

analysis of results. FAQs on the kids’ age and physiological
portraits, basic features of the most popular professions,

common mistakes.

• Technical, expert and logistic support from the GC Bulgaria
and BCAF.

• Participation in a joint follow-up event „CODE: CHARGING” to
present the results of the project.
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бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 169, офис 112 София 1504, България, 
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The project aims to demonstrate to children 
that work is a necessity and value, that, 

regardless of profession, 
every person is indispensable 

and useful to society.

Ognian Trajanov,
Steering Committee member
Global Compact Network Bulgaria

Проектът цели да покаже на децата, че 
трудът е потребност и ценност, че всеки 
човек е необходим и полезен 
за обществото, независимо каква 
професия упражнява.

Огнян Траянов,
член на НС на Българската мрежа



Посещение на депо за 
отпадъци и електроцентрала

Visit of the land� ll and the 
power plant

Посещение на рудник Асарел

Visit of Asarel mine

Посещение в командна зала, 
ролева игра за професиите и 
кариерно ориентиране

Visit of the control room, career 
orientation games

обиколка на компания и 
представяне на професии

Company roundtrip, 
professions’ presentation

Участие в ре-дизайн на детски сайт

Re-design of Internet site for kids

Обиколка на ТЕЦ, демонстрация на турбина

Power Plant Tour, Turbine Model Demo

Записване на радио реклама 
и ТВ репортаж

Radio ads and TV news 
recording

Разходка в централата, 
посещение на кол-център

Head Quarter’s walk, 
call-centre visit

Оглед на автомобил, 
изчисляване на щета

Car examination, 
Damage calculation

Contest of hydrogen cars, 
Story FOLLOWING the GAS PATH

Състезание с коли на водород, 
История „По пътя на газа” 

Изработка на шоколадово фондю; 
сглобяване на инсталация за 
бутилиране на вино

Construction of wine bottling 
installation, Chocollate fondue 

Посещение на разпределителен център, 
бъдещо превозно средство на ТНТ 

Logistic centre visit, future TNT vehicle 
drawing contest

Представяне на административния офис

Presentation of the Administrative O�  ce

Създаване на нова боя и 
етикет за нея

Creation of new paint and 
its label

Оглед на автомобил, 
представяне на 

машина-банкомат

Visit of the public tresor, 
demonstration of POS

Посещение на лаборатория, 
рентгенов кабинет и хотел за 
животни

Visit of medical laboratory, 
X-ray room and animal hostel

3D принтер, демонстрация 
на софтуерни продукти  

3D printer, software 
demonstration

Обиколка на 
работното място, 
групова задача

Working place visit, 
group work

Посещение на химическа 
лаборатория и нов таблетен 
завод

Visit of chemical laboratory and 
the new pill plant

Оглед на автомобил, 
представяне на 

power plant

Creation of new paint and 
its label

Обиколка на магазина, 
практическа задача

Store visit, practical task

Изработка на зарчета, рисуване по фасада

Building dices for games, Facade drawing


