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БЪДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ!

Ние ще те подкрепим!
Искаш да участваш в програмата? Нуждаеш се от повече информация?

Обърни се към местния партньор по проекта.

За контакт:

Валя Данкова valia@bimec-bg.com

Тел. 088 504 9557 - www.bimec-bg.com

Координатор
Frauen im Brennpunkt (FIB) - Австрия
www.fib.at

Бимек – България
www.bimec-bg.eu

Exchange House Ireland (EHI) - Ирландия
www.exchangehouse.ie

CESIE - Италия
www.cesie.org

Social Innovation Fund (SIF) - Латвия
www.lpf.lt

Magenta Consultoría Projects S.L.U - Испания
www.magentaconsultoria.com



КАК  BYMBE  МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ?
Инструментите на BYMBE са подходящи за всеки, който желае да развие уменията 
си и да използва нови методики, за да предоставя насоки и помощ на младите ИОЗО 
(Извън  Образование, Заетост и Обучение) майки.

Какво ви предлагаме?

Доклад за националните образователни и спомагателни услуги за млади 
майки - oбобщена информация за образователните системи, центровете за 
грижи за деца и социалните услуги за подкрепа в Австрия, България, Ирландия, 
Италия, Латвия и Испания.

Наръчник със стратегии за осведомяване и мотивационни стратегии - 
насоки и инструменти за планиране, изпълнение и управление на ефективна 
кампания за повишаване на информираността и мотивацията. 

Набор от методи за включване на младите ИОЗО майки - методологии и 
подходи за подготовка на социални работници и тренери за работа и мотивация 
на млади ИОЗО майки.

BYMBE Ориентиращ наръчник - да помогне на младите ИОЗО майки да намерят 
свой собствен път към образование и професионална реализация чрез 
ориентиране и консултиране.

BYMBE Мотивиращ наръчник – обучителни материали за 
самоусъвършенстване, себеуправление, социална осъзнатост и социални 
умения за обучение, за да се подпомогне завръщането към образование на 
младите ИОЗО майки и да се подобрят шансовете им за успех.

BYMBE Наръчник за подкрепа – мерки за менторство и подкрепа за младите 
майки за преодоляване на кризи, съмнения или други проблеми, свързани със 
завръщането им към образование и избягване на отпадането от училище.

КАК  BYMBE  МОЖЕ ДА МИ ПОМОГНЕ?
АЗ СЪМ МЛАДА МАЙКА

Искаш ли да създадеш нови възможности за теб и твоето семейство?
Искаш ли да увеличиш възможностите си за работа? Готова ли си да 
продължиш образованието си?
Искаш ли по-добро бъдеще?

Ние ти предлагаме:

Образователна и кариерна консултация, за да разбереш накъде да се 
насочиш и какви стъпки трябва да предприемеш.
Групови дейности с други млади майки, за да се реализира взаимна 
подкрепа в процеса на избор и поемане по избрания път.
Помощ и менторинг в случай на криза, проблеми или съмнения.

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА
Жените, които забременяват в ранна възраст, са изложени на по-голям риск от 
социално изключване и бедност. Това важи най-много в случаите, когато те напускат 
преждевременно училище или не завършват професионалното си образование.
Когато се опитват да навлязат на пазара на труда без съответния образователен 
ценз, те се сблъскват с двойно предизвикателство:

да намерят безплатна или достъпна детска градина с подходящо работно време, 
за да могат да съчетават грижите за децата, обучението и работата си.

възможностите им за работа са ограничени до нискоквалифицирани места с 
ниски доходи.

Проектът BYMBE е фокусиран върху разработването на мерки за подпомагане на 
младите майки, които са ИОЗО (Извън  Образование, Заетост и Обучение). Те имат 
нужда от помощ, за да се върнат към образованието си или да получат 
професионално обучение, което ще подобри жизнения им стандарт, достъпа им до 
пазара на труда като ще гарантира по-добро бъдеще за тях и тяхното семейство. 

НАШАТА ЦЕЛ

Да разработим инструменти, които:

подпомагат работата на социалните работници, учителите и обучителите, 
работещи с млади ИОЗО майки за да се завърнат те към образованието или 
професионалното си обучение.

предоставят адекватни и специално създадени мерки за ориентация на младите 
ИОЗО майки и повишаване на мотивацията им, като предлагат необходимата 
информация и подкрепа за решението им да завършат професионалното си 
обучение.


