
 

BYOB - Проект "Бъди си сам шеф"  

 

 

 

 

 

Потенциален предприемач ли сте? 

Имате ли умения да създадете собствена фирма? 

Нека Ви помогнем да разберете!  
 Инструмент за самооценка на предприемача  

Този инструмент цели да Ви помогне да създадете карта на компетентностите си. Ще 

можете да оцените качествата и уменията, които имате и тези които трябва да 

развиете. Инструментът се фокусира основно върху оценка на комуникативност, 

екипна работа, креативност, самоуправление и предприемачески дух.  

  

Проверете силните си страни и опитайте да подобрите 

слабостите си.   

 

Направете си самооценка сега! - линк към инструмента на английски език 

 

Идеален профил на предприемача  

 

http://www.byob-project.eu/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5/?lang=bg


  

 

Близо ли сте до идеалния профил? 

Проект „Бъди си сам шеф“ - BYOB може да Ви помогне да подобрите 

предприемаческия си профил за развитие на успешна бизнес инициатива. 

Разберете повече за методологията на BYOB и се обърнете към нас за 

пилотните обучения. 

 

 

Втора среща по проект „Бъди си сам шеф“ - BYOB в 
Лодз (Полша) през май 2015  

 

 

 

  

На 21 и 22 май в Лодз, Полша ще се състои втората транснационална среща 

по проект „Бъди си сам шеф“ – BYOB, където партньорите ще дискутират 



 

постигнатия напредък и предстоящите важни стъпки. 

Фокусът на срещата ще бъде в две ключови области:   

 Анализ на текущото състояние и как това ще подпомогне 

бъдещата работа по проекта. Докладът е подготвен от полските 

партньори от Społeczna Akademia Nauk с важен принос от другите 

партньори. Документът анализира нуждите и настоящото състояние на 

предприемачеството и създаването на работни места в обучението на 

възрастни, включващо маргинализирани общности във всяка 

партньорска страна. Докладът скоро ще бъде достъпен за изтегляне от 

уебсайта на проекта – www.byob-project.eu. 

 Планиране и дискутиране на пилотните обучения по проекта. 

Предвидени са три пилотни обучения по модела „Модел за създаване 

на заетост - Мост към бъдещето“ в три нови страни (България, 

Холандия и Испания) с минимум 9 обучаеми в курс, с цел повишаване 

на предприемаческите им умения и създаване на заетост чрез 

използване на методологията на проекта. 

      

Желаете ли да се включите в пилотните обучения по 

предприемачество? Моля, пишете ни на: bi_gd@abv.bg 

 

 

Посетете сайта ни www.byob-project.eu и разберете как можем да сме Ви полезни 

да започнете свой собствен бизнес 

  

 

 

 

Проект BYOB е финансиран съвместно от ЕС. Този бюлетин 
отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не 
носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана 
съдържащата се информация  
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