
Ранното запознаване на учениците и младежите с професиите

направят своя съзнателен избор за житейски път, но и да разберат, че обществото ни функционира и се 

развива благодарение на труда и усилията на различни специалисти и професионалисти, както и че 

всеки човек е необходим и полезен на обществото, независимо каква професия упражнява.

Въпреки че идеята на базара е по-скоро свързана с ранното кариерно ориентиране, той има и своята 

сериозна социална роля за укрепване на връзките в семейството, за повишаване на разбирането за 

съвместни отговорности, за насърчаване на предаването на една професия от поколение на 

поколение. 

 им дава възможност не просто да 
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Задача за всяка браншова организация и и дълг за всяка 

професионална организация и професионалист е да подпомогнат 

младите да направят своя информиран и отговорен избор на професия, в 

която да се реализират. Всички те трябва да са активни в съревнова-

нието да ги привлекат и да спечелят тяхното доверие. Колкото по-рано 

започне професионалната ориентация, и колкото по-близки са срещите с 

работната среда и спецификите на професиите, толкова по-навременен и 

правилен ще е изборът. 

Но първото и най-важно е да изградим правилно отношение към труда 

и съзиданието. Длъжни сме да покажем и докажем, че само ако 

създаваш за другите, ще бъдеш разпознат и запомнен, ще осмислиш 

живота си и ще оставиш следа.
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Член на:

УЧАСТНИЦИ

Програмата

е с фокус върху ценностите – на труда, старанието и ученето – и съдържа социално послание 

„парите не са самоцел”

е адресирана към значими обществени проблеми в образованието за професионална ориентация 

на младежите

вече пет години гарантира успешно провеждане, ефективност, ефикасност и мащаб на резултатите

е с различни варианти за реализация, позитивно послание и настроение

се радва на публичност и внимание от страна на медиите, отличена е с различни награди

·

·

·

·

·

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИМ



ПОЛЗИ ЗА КОМПАНИИТЕ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА 

·

·

·

·

·

·

Събитие тип „Ден на отворените врати” в началото на ноември

Посещение на децата на служителите на работното място и запознаване с професиите и 

труда на техните родители чрез специално разработени образователни програми

Запознаване на децата с други интересни и важни теми: парите и тяхната роля, безопас-

ността на работа, включително и в интернет, здравеопазване, опазване на околната среда и др. 

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

Обща среща между всички компании-участници

Детски базар на професиите в края на ноември – еднодневно събитие в 2 части – конфе-

ренция за компаниите и програма за деца, ученици, родители с представяния на различни 

професии и лекции за кариерно ориентиране.

·

·

·

·

·

Повишаване лоялността и мотивацията на 
служителите чрез възможността да погледнат 
работата през очите на децата

По-добро познаване и осмисляне на корпора-
тивните ценности и приоритети 

Изграждане на емоционална връзка между 
служителите, техните семейства и компаниите

Създаване на чувство за значимост, съпри-
частност и принадлежност у служителите към 
компанията 

Удовлетворение от възможността да предста-
вят своите умения и професия пред децата

·

·

Подобряване на вътрешната комуникация и 
организационна среда

Утвърждаване на компанията като добър и 
желан работодател

Нетрадиционно представяне в медиите на ком-
панията, дейността, основните професионални 
направления и постиженията на служителите

Подпомагане на ориентирането на младите 
хора при избор на професия

Засилване на интереса на младежи към 
ключовите професии в компанията

Позитивна и трайна връзка между компанията, 
служителите  и местните общности

·

·

·

·

Днес научих нещо ново. Да работиш в „Конкордия“ е 

много хубаво, защото помагаш на хората и си общуваш... 

Правиш нещо добро за другите хора.

Ники, 8 г. за работата на социалния работник

във Фондация „Конкордия“

Прекрасна инициатива. Като баща съм щастлив, че синът ми може да се докосне до 

моята работа, до дейността на дружеството. По този начин изграждаме доверие 

помежду си, връзката „родител-дете“ става още по-силна. Вече три години посещението 

на децата се превръща в истински празник – с много усмивки, впечатления и емоции.

Стоян Манев, родител 
Инспектор „Безопасност и здраве при работа“, „Асарел-Медет“ АД

Да видиш гордостта и вълнението в очите на един баща, когато го даваш за 

пример пред децата му е вдъхновяващо. А когато чуеш „това е най-якия ден в 

живота ми!“ с най-чистия и искрен детски ентусиазъм, си даваш сметка колко 

смислена и плодотворна е инициативата „Гордея се“ и как нямаш търпение да 

преминеш през иначе нелеката организация и през следващата година, и през 

следващата...

Радина Копринкова, 
КСО специалист, Дънди Прешъс Металс Челопеч 

Светът се нуждае от повече STEM (Наука, Технология, Инженерство, Математика) 

експерти. Според проучвания искрата към науките и технологиите се запалва в 

ранна ученическа възраст, каквато е именно част от аудиторията на събитито. 

Какво по-забавно и вдъхновяващо да навлезеш в света на различните професии, 

да откриеш важността на работата и да разбереш на какви науки да наблагяш, от 

това да го направиш със своите родители? А гордостта в очите на децата след 

прекарания ден заедно бе истински вдъхновяващa за нашите колеги и екипа, 

който работи по организацията.

Силвен Коло, управител на Мелексис България
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