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Поставя фокус върху ценностите – на 

труда, старанието и ученето и съдържа 

социално послание „парите не са 

самоцел”

Адресира значими обществени про-

блеми в образованието за професио-

нална ориентация на младежите

Гарантира успешно провеждане, 

ефективност, ефикасност и мащаб на 

резултатите

Разполага с различни варианти за 

реализация, позитивно послание и 

настроение

Радва се на публичност и внимание от 

страна на медиите
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компании

браншови организации

неправителствени организации

 университети

ЗАЩО ДА СЕ ВКЛЮЧИМ

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВКЛЮЧИ? 

В „Гордея се с труда на моите 
родители“ и Базар на професиите:

  700 лв.  за компании членове

1000 лв.  за компании извън 
                  членската листа на Мрежата

Само в Базар на професиите: 
500 лв. 

Огнян Траянов, 
Председател на БМГД на ООН

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Тази програма е доказателство, че 
бизнесът има визионерска и обще-
ствено полезна роля. 

Нашата роля е да бъдем иновативни не само 
спрямо продуктите и услугите, които съз-
даваме, но и изпреварващо да разпознаваме 
обществените предизвикателства и възмож-
ности, да търсим, мечтаем, експериментира-
ме, намираме и предлагаме решения. 
Преди седем години бяхме първопроходците, 
демонстрирайки силата на колективния 
проект. Успяхме да запалим интереса на хиля-
ди деца, компании, учители, родители и днес 
инициативата е разпозната от МОН, Евро-
пейската комисия, обществото. Програмата 
има много привърженици и последователи.
Решението на младите хора при избор на 
професия трябва да се базира на личностните 
им качества, на доброто себепознаване, 
информираност и за професиите и възмож-
ностите за реализция. Именно възможност за 
такива срещи дават „Гордея се с труда на 
моите родители“ и Базара на професиите.
Очакваме и вие да се включите, за да покажем 
заедно, че бизнесът е сила за добро!

Тя показва актив-
ната ни позиция за решаване на пробле-
ма с липсата на подготвени кадри и мотиви-
рани хора.



Ранното запознаване на учениците и младежите с професиите им дава възможност 

не просто да направят своя съзнателен избор за житейски път, но и да разберат, че 

обществото ни функционира и сe развива благодарение на труда и усилията на различни 

специалисти и професионалисти, както и че всеки човек е необходим и полезен на общест-

вото, 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 предава-

нето на една професия от поколение на поколение. 

Деница Сачева,

Заместник-министър на образованието и науката
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Среща на децата с професиите в 

компаниите

Посещение на децата на служителите 

на работното място и запознаване с 

професиите и труда на техните родители 

чрез специално разработени образова-

телни програми

Запознаване на децата с важни теми 

като 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 компа-

нията

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА? КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

ПРИЗНАНИЯ И ОТЛИЧИЯ
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Първо място в категория „ПР проект за 

вътрешни комуникации“ в годишните 

награди на БДВО „PR приз 2014“

Второ място в категория „CSR проект – 

нестопански сектор“ в годишните 

награди на БДВО „PR приз 2015“

Награда в категория „Най-добър проект 

за интегриране на образованието в 

бизнеса“ за 2015 г. от Годишните HR 

награди на БАУХ

Публично представяне пред междуна-

родните общности на Глобалния дого-

вор на ООН и CSR Europe през 2017 г.

Припознаване на програмата от МОН 

през 2017 г. 

Включване в седмицата на профе-

сионалните умения на Европейската 

комисия през 2017 г.
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Повишаване лоялността и мотивацията 

на служителите чрез възможността да 

погледнат работата през очите на 

децата 

По-добро познаване и осмисляне на 

корпоративните ценности

Изграждане на емоционална връзка 

между служителите, техните семейства 

и компаниите

Създаване на чувство за принадлеж-

ност у служителите към компанията

Удовлетворение от възможността за 

представяне на уменията и професията 

пред децата

Подобряване на вътрешната комуни-

кация

Утвърждаване на компанията като 

добър и желан работодател

Нетрадиционно представяне на компа-

нията в медиите

Подпомагане на младите хора при 

избор на професия 

Засилване на интереса на младежи към 

професиите в компанията
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Най-голямото публично изложение за 

представяне на професии пред ученици 

от компании и професионалисти

Изложение с щандове на компании 

Отворени лекции, представени от 

експерти в различни области

Подходящо за деца между 7 и14 години

ПОЛЗИ ОТ УЧАСТИЕ 

представени 
професии

доброволци

посетили училища

-то5 поредно издание

посетители

деца
в компаниите

участвали
компании

-мо7 поредно издание

представени професии 
в компаниите

100+
4000+
100+

6000+
70+
40+
30+
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