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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 шест 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
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ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИМ

УЧАСТНИЦИ

ПАРТНЬОРИ

Георги Генев, 10 г., 
участник в Базара на професиите

Аз посещавам Базара на професиите, 

защото ми е интересно и забавно. На 

щандовете има демонстрации, опити, 

награди, а пък на лекциите се запоз-

навам с различни хора. Това събитие ми 

е полезно, защото научавам какво 

работят различните специалисти. 

Имам възможност да се срещна с 

актьори и журналисти, които гледам в 

театъра и по телевизията.

Базарът на професиите вече е раз-

познат от българското общество, като 

стана част и от седмицата на профе-

сионалните умения на ЕК и Нацио-

налния план на МОН за изпълнението 

й. Решението на младежите при избор 

на професия трябва да се базира на 

личностните им качества, на доброто 

себепознаване и информираност за 

възможностите за реализация. Важно е 

младите хора да са наясно и с предизви-

кателствата в дадена професия, а не 

единствено с нейната привлекателна 

страна. Именно възможност за такива 

срещи на младите хора с експерти и 

техните професии предоставя Базарът 

на професиите.
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ПОЛЗИ ЗА КОМПАНИИТЕ

Невена Димитрова, 
специалист Комуникации и КСО, КГМИ3

Магдалена Съчкова, 
маркетинг мениджър, Булсатком 

За нас е важно да споде-

ляме със семействата на 

колегите ценностите на 

компанията, сред които 

разбира се е и трудът – за това колко е важно не 

просто да отидеш на работа, за да спечелиш пари, а 

да дадеш благо за обществото и да бъдеш полезен.

За децата беше много 

интересно, всички бяха много 

въодушевени, доволни и щаст-

ливи. Служителите ни приеха с 

отворени обятия цялата идея, 

включиха се в организацията, кой с 

каквото може.

Какво е 
удовлетворението?

Гергана Раковска, Фондация бизнеса за образованието

В морето от професии вземането на решение става все по-трудно – и 

за малките, и за големите. Още повече, че професиите се появяват и 

изчезват. Именно затова трябва да ориентираме децата към 

придобиването на умения. Базарът заради това е ценен, защото 

представя не само професии, но и различни умения, които трябва да 

имат младите хора.

С какво е ценен 

Базарът на 

професиите?

Вашият призив към 

другите компании?

Станислава Султанова, 
специалист осигуряване на качество, Софарма

Томи Наплатанов, 
специалист комуникации, 

Асарел Медет

Всяка година надграждаме 

представените пред децата 

на нашите служители профе-

сии като така ние събуждаме 

техния интерес. Призивът ни е повече компании да се 

включат в инициативата „Гордея се с труда на моите 

родители“, защото нашите деца, които искаме да учат, 

живеят и работят в България трябва да познават 

повече, различни и най-вече успели професии.

Бих желал да призова 

отговорните компании 

да се включат и подкре-

пят тази инициатива. 

Ако съумеем да вдъхновим 

децата, бъдещето на бизнеса 

и на децата ще бъде много по-

светло и оптимистично.

За компаниите това е един невероятен шанс да се запознаят със 

своите потенциални кадри, да успеят да им покажат кое е вълну-

ващото в тяхната професия и да инвестират в бъдещите 

специалисти. Така че нека компаниите не изпускат възможността 

да се включат в следващото издание догодина.

Какво печелят 

компаниите?

Жасмина Русева, 
експерт Екология и устойчиво развитие, Овергаз 
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Повишаване лоялността и мотива-

цията на служителите чрез възмож-

ността да погледнат работата през 

очите на децата

По-добро познаване и осмисляне на 

корпоративните ценности и прио-

ритети 

Изграждане на емоционална връзка 

между служителите, техните семей-

ства и компаниите

Създаване на чувство за значимост, 

съпричастност и принадлежност у 

служителите към компанията 

Удовлетворение от възможността да 

представят своите умения и профе-

сия пред децата

Подобряване на вътрешната кому-

никация и организационна среда

Утвърждаване на компанията като 

добър и желан работодател

Нетрадиционно представяне на 

компанията в медиите, дейността, 

основните професионални напра-

вления и постиженията на служи-

телите

Подпомагане на ориентирането на 

младите хора при избор на професия

Засилване на интереса на младежи 

към ключовите професии в компа-

нията

Позитивна и трайна връзка между 

компанията, служителите и местните 

общности
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Събитие тип „Ден на отворените 

врати“ в началото на ноември

Посещение на децата на служите-

лите на работното място и 

запознаване с професиите и труда 

на техните родители чрез спе-

циално разработени образовател-

ни програми

Запознаване на децата с други 

интересни и важни теми: парите и 

тяхната роля, безопасността на 

работа, включително и в интернет, 

здравеопазване, опазване на 

околната среда и др.

Представяне на бизнеса и отдел-

ните професии, които се срещат в 

компанията

Обща среща между всички компа-

нии участници

Базар на професиите в края на 

ноември – еднодневно събитие в 

2 части – конференция за компа-

ниите и програма за деца, уче-

ници, родители със запознаване с 

различни професии и лекции за 

кариерно ориентиране.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА

Меглена Генева, директор комуникации и КСО, ТехноЛогика

Участието в Базара на професиите е голяма емоция – за 

организаторите, за участниците и служителите, които 

представят своите професии. Зад тази емоция стои една 

осъзната инвестиция на време и хора. БМГД на ООН е чудесен 

партньор за реализация на проекти за КСО. Възможността да 

получиш готов пакет, координация, организация на всеки един проект, е безценна помощ за 

всеки един служител, който се занимава с тази дейност.

Какви са ползите от

партньорството 

с БМГД на ООН?
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