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Реалният достъп на децата до професиите 
липсва в училищата, а чрез този проект се 
дава възможност те да се запознаят с 

различните видове специалности, да бъдат 
активни, да участват, да питат, да се докоснат до 
професиите в истинския свят и къде другаде 
може да се случи това, ако не в самите компании. 
Там те научават интересните неща за профе-
сиите, но също така научават за предизвика-
телствата и трудностите.

Антоанета Йовчева, майка
финансист, Овергаз

Дойдох на Детския базар на професиите, 
защото исках да видя коя работа най-
много ще ми подхожда и коя ще ми е най-

интересна. И се оказа, че е много трудно да избе-
реш, защото всичките са толкова хубави и 
интересни.

Мадлен Младенова, 
10 години, СУ „Д-р Петър Берон", Костинброд

Дие имаме практика да срещаме децата с 
родители, които имат специфични про-
фесии. До този момент успявахме да 

организираме такива инициативи сами. Затова 
Базарът ми се видя интересен. Виждам, че и на 
децата им харесва много. Забавляват се. Това е 
един по-различен начин да открият света около 
тях. И се надявам да станат по-добри и стойностни 
хора, със стойностни професии.

Росица Минкова, 
старши начален учител 

Базарът на професиите е изключително 
полезна и интересна инициатива. Това е 
най-добрата форма, чрез която децата 

могат да се информират, да се срещнат на живо с 
работещи професионалисти, да създадат контакти, 
да задават въпроси. 

Смятам, че компаниите са готови да сътруд-
ничат, отворени са към това да помагат, да 
информират и младите хора, и децата, и родите-
лите за това какви професии има, особено за 
новите такива. 

Красимира Комнева, 
кариерен консултант в Центъра 

на кариерно ориентиране, град София

Участвам в Детски базар на професиите 

вече за трета година, защото вярвам, че е 
важно да запалим искрицата у децата и да 

им покажем, че трудът е ценност. Да им покажем, 
че човек трябва да се бори, за да сбъдва мечтите 

си, точно по този начин, по който го правим 
всички ние трудещи се. Колкото и императивно и 

ретро да звучи – много е важно децата да имат 
пример, да виждат това, което ние виждаме като 

пример, като емоция, и да знаят, че нещата в 
живота се случват точно по тази пътечка – през 

училището, през университета, със стажовете в 
отговорните компании и чак тогава със светли-

ните на прожекторите, червените килими, 
славата, феновете.

Децата, които идват на моя щанд са силни, 
много мотивирани. Те са превъзбудени, защото в 

един момент виждат камерата, истинските 
новини и наистина се виждат под светлината на 

прожекторите. Много се вълнуват от това, което 

правят, искат след това да им изпратя видеото, да 

се похвалят пред съучениците, пред родителите си.

Доника Ризова, 
журналист, телевизия България Он Ер

Включихме се в проекта, защото отговаря на 
ценностите и корпоративната култура на 
Фесто. Той надгражда и разнообразява 

традиционния за нас семеен празник, този път с 
фокус върху важността на професиите на роди-
телите и представянето на труда като ценност. 
Полезна за нас беше философията на проекта – не 
само ден на отворените врати и семеен празник, 
но и показването на труда като потребност и 
ценност, както и че всеки човек е необходим и 
полезен за обществото, независимо каква 
професия упражнява. Надграждането беше, че 
децата видяха родителите си как работят на 
работните си места, както и фокусът на събитието 
върху професионалната ориентация и опазва-
нето на околната среда.

Обмяната на опит с други компании, в които 
проектът се реализира от няколко години, беше 
най-полезна. 

Деница Борисова
директор „Човешки ресурси", 

ФЕСТО Производство

Резултати2016

обмен на компаниите
5

компании
19

деца в компаниите
>500

посетители в базара
>1600

професии
53

Какво представлява програмата

·

·

·

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, безопасността 
на работа вкл. 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 – конференция за 
компаниите и програма за деца, ученици, роди-
тели с представяния на различни професии и 
лекции за кариерно ориентиране.

Описание и цели

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

„Гордея се с труда на моите родители“ е 
колективна програма на Българската мрежа на 
Глобалния Договор на ООН в изпълнение на 
Стратегическия план 2015+ за работа по Целите 
на ООН за устойчиво развитие.

Създава съпричастност с ценностите на труда 
и напредването в живота благодарение на лични 
качества, способности и натрупани знания. 
Програмата е ежегодна и отворена за участие за 
всички желаещи компании.

Четвъртото издание на проекта е част от 
европейската инициатива Пакт за младежта, на 
CSR Europe.
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Бъдещето на Базара аз виждам в увеличаване на 
броя на компаниите-участнички,  на професиите, 
които се представят. Въз основа на успешните 
издания дотук, да намерим, да привлечем и 
заслужим доверието и на другите заинтересовани 
страни. Това са браншовите организации, които да 
кажат кои са ключовите професии в даден бранш. Те 
да стимулират и професионалните организации, 
които да направят и най-сериозните инвестиции в 
представянето на дадена професия. 

Друг ключов партньор за развитието на Базара и 
повишаването на неговата ефективност и ефикас-
ност е Министерство на образованието.

Огнян Траянов, 
председател на Националния съвет на БМГД
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Близо 80% от десетгодишните ще имат професии, 
които днес все още не съществуват. Технологиите 
се развиват толкова бързо, че е много трудно да 
предвидим за какви професии конкретно да 
подготвим децата си. 

Бих заложила на развиването на ключови 
професионални и социални умения в училище. 
Най-важното е да поощрим децата си да опитват 
различни дейности и да развиват своите силни 
страни. Само тогава те ще искат да учат и ще станат 
уверени млади хора.

Математиката, програмирането за деца, изуча-
ването на различни чужди езици, заниманията със 
спорт и творчески дейности спомагат за изграж-
дане на важните умения за работа и живот, а и носят 
много удовлетворение и радост.

Гергана Раковска, председател на 
Фондация на бизнеса за образованието

Умения за работа Професиите утре

ДИЗАЙНЕР НА 
ПРЕДМЕТИ ОТ ОТПАДЪЦИ

КОСМИЧЕСКИ 
ТУРИСТИЧЕСКИ ГИД
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Утвърждаване на компанията като добър и желан 
работодател

Нетрадиционно представяне в медиите на компа-
нията, дейността, основните професионални направле-
ния 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 и 
местните общности

Споделяне на корпоративните ценности и култура 
със семействата на служителите

·

·

·

·

·

·

·

·

Повишаване лоялността и мотивацията на служителите

Ангажиране на служителите по нестандартен и нов 
начин

По-добро познаване и осмисляне на корпоративните 
ценности и приоритети 

Изграждане на емоционална връзка между служи-
телите, техните семейства и компаниите

Създаване на чувство за значимост, съпричастност и 
принадлежност у служителите към компанията 

Удовлетворение от възможността да представят 
своите умения и професия пред децата

Възможност да погледнат себе си и работата си през 
очите на децата

Подобряване на вътрешната комуникация и органи-
зационна среда

Концепцията на програмата осигурява ползи за деца, служители и техните семейства, за работодателите и за общността.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

гарантира успешно провеждане, ефективност и ефи-
касност, с опит от няколко издания 

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

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Обща визия и комуникация на програмата 

Наръчник с методика, указания и предложения 

Обучение и експертна подкрепа от екипа на БМГД

Идеи за интересни и атрактивни дейности от екипа 
на БМГД и инициативната група

Възможност за обмен на деца между компаниите; 

Възможност за участие в Детски базар на профе-
сиите за ранно професионално ориентиране

Ползи за компаниитеЗащо да се включим Какво получавате?

Условия за участие

·

·

·

Заявка за участие и споразумение за присъединяване

Индикативен срок за включване:  30 юли 

Такса за включване
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