Добри практики в сферата на образованието и обучението на възрастни
в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова”
гр. Русе
І. Проект „Изграждане на Регионален център за подготовка на кадри за шивашката и
кожарската промишленост в Северен централен район за планиране“.
1. Основна информация.
Центърът за обучение на кадри в шивашката и кожарската промишленост в Северен централен планов
район бе създаден по Проект ФАР към Министерство на труда и социалната политика през 2008 г.
Центърът бе позициониран в гр. Русе, на територията на Професионална гимназия по облекло „Недка
Ив.Лазарова“- Русе. Разполага с капацитет за обучение едновременно на 40 курсисти, със съвременна
техника и технологии и висококвалифицирани преподаватели. Лицензиран е от НАПОО по 15
професии и специалности, свързани с шивашката и кожарската промишленост. Центърът е обучаваща
организация от нов тип с основна цел подготовка на кадри над ученическа възраст по почина „Учене
през целия живот”. Приоритетна задача е осигуряването на кадри за конфекционната индустрия в Русе
- структуроопределяща за икономиката на града и Региона, превърнала го в Център на конфекционния
бранш в страната.

2. Целева група.
Възрастни, както безработни, така и заети лица.
3. Цели и задачи.
Специфичните цели на проекта са да бъде създаден Регионален център за професионално обучение на
кадри за шивашката и кожарската промишленост в гр. Русе, който да обслужва потребностите на
фирмите от Северен Централен планов район и съседните области Силистра и Разград; да бъдат
обучени 10 заети и 70 безработни от двата подсектора. В рамките на проекта 70 безработни и 10 заети
в шивашки и кожарски фирми бенефициенти от общините Разград, Цар Калоян, Тутракан, Ветово,
Сливо поле, Две могили получиха начална и допълнителна квалификация по търсени от двата бранша
професии и специалности.
4. Съдържание и организация на дейността.
Обучението бе свързано с удовлетворяване на специфични потребности от квалифицирана работна
сила в два структуроопределящи бранша за икономиката на региона – шивашката и кожарската

промишленост. Осигурена бе ефективна система на иновативно професионално образование и
обучение, кореспондираща със стремежа да се задоволят потребностите от квалифицирана работна
сила на динамично развиващите се отрасли в рамките на Северен централен планов район.
5. Резултати.
Индикаторите за ефективност сочат положителни резултати при постигане на планирани цели.
Включването в заетост чрез стажуване на преките бенефициенти по проектите има позитивен ефект
върху поведението на работодателите - партньори при създаването на условия за стажуване и бързата
адаптация на обучените кадри в работна среда.
6. Възможност за мултипликация.
Професиите, свързани с шевната индустрия, са търсени от работодателите в региона и интересът към
тях не е конюнктурен, защото над 250 фирми от бранша работят в целевия регион и продукцията им е
предимно експортно ориентирана към ЕС, което осигурява стабилност на развитието им.
Инвестициите в професионална квалификация и развитие на ключовите компетентности са
инвестиции в бъдещето на българската и регионалната икономика на целевия регион, а резултатите в
този смисъл са устойчиви.
7. Друго.
Съвместно със социално-икономическите партньори – Дирекция „Бюро по труда”, Дирекция
„Регионална служба по заетостта” и водещи конфекционни фирми в гр. Русе, обединени в Браншови
съюз на производителите в леката промишленост Русе, Центърът за обучение на кадри в шивашката и
кожарската промишленост в Северен централен планов район извършва обучения на възрастни по
Програми и Проекти за квалификация и преквалификация, както на безработни, така и на заети лица.
Това надграждане на професионални знания и умения стимулира връзките между работодателите и
процеса на подготовка на кадри в Професионалната гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр.
Русе, водеща в страната.
ІІ. Проект BG051PO001-1.1.07 „Конкурентни на пазара на труда”, Схема за безвъзмездна
финансова помощ „Вземи живота си в свои ръце” по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
1. Основна информация.
Проектът бе осъществен от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе в
сътрудничество с фирма „ТОП МЕН” ЕООД – гр. Русе.
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” - гр. Русе е професионално училище с
119-годишна история, подготвящо и възпитаващо специалисти с висока квалификация – мобилни,
адекватни, творци – за шивашката промишленост и услугите за личността. Гимназията от години
реализира успешно европейски проекти.
2. Целева група.
10 обезкуражени лица и 30 трайно безработни.
3. Цели и задачи.
Целта на Проекта бе осигуряване на трудова заетост на поне 3-ма успешно завършили обучението
бенефициенти /общо 40/ от Дирекция „Бюро по труда” – гр. Русе, гр. Две Могили и гр. Иваново.
Основна задача на Проекта бе да предложи на крайните бенефициенти възможности за повишаване на
конкурентноспособността им на пазара на труда чрез обучение по професии и специалности по
ключови компетентности за улесняване на социалната им адаптация и мотивация за активно
поведение на трудовия пазар, както и да създаде условия за последваща заетост.

4. Съдържание и организация на дейността .
Ученето на възрастни /безработни лица/ се осъществи посредством отворени системи за обучение,
регулиращи професионалната подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда.

5. Резултати.
Проектът предвиждаше да се осигури последваща заетост на поне 3-ма успешно завършили
обучението бенефициенти, а до момента е осигурена трудова реализация на над 30 от тях. Поетапно
със съдействието на Партньорските организации и посреднически услуги на Дирекция „Бюро по
труда” – гр. Русе продължи настаняването на работа и на останалите.

6. Възможност за мултипликация.
Според предвидените дейности по осъществяване на устойчивост и мултиплициране на проектните
резултати, работата по Проекта продължава успешно. Инвестициите в професионално обучение и
ключови компетентности имат устойчив характер и висока степен на ефективност по отношение
трудовата реализация.

ІІІ.
Проект
BG051PO001-2.1.16-011-“Подобряване
на
конкурентноспособността
и
привлекателността на фирма „Антоан Вилл” ЕООД - гр. Русе чрез инвестиции в човешки
капитал”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2007-2013 година, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
1.Основна информация.
Професионална гимназия по облекло”Недка Иван Лазарова” - Русе като водеща образователна
институция за професионално обучение на кадри за шивашката и кожарската промишленост в гр.
Русе бе одобрена за изпълнител за организиране и провеждане на обучения по Проект BG051PO0012.1.16-011 за реализиране на дейностите по проект: "Подобряване на конкурентноспосбността и
привлекателността на фирма „Антоан Вилл“ ЕООД гр. Русе, чрез инвестиции в човешки капитал",
който се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките
ресурси" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
2.Целева група.
Работници и служители на фирма „Антоан Вилл” ЕООД – гр. Русе.
3. Цели и задачи.
Проектната идея бе релевантна с европейски и национални планови и стратегически документи в
областта на заетостта и развитието на човешките ресурси.
4. Съдържание и организация на дейността .
Обособена позиция №1 по Проекта: Организиране и провеждане на професионални обучения по
специалността на работниците и служителите на „Антоан Вилл“ ЕООД, гр. Русе.
Обучение по специалностите:
- Една група: Работник в производство на облекло – първа степен на професионална квалификация;
- Две групи: Oператор в производството на облекло – втора степен на професионална квалификация;
- Една група: Моделиер – технолог на облекло- трета степен на професионална квалификация;
- Една група: Моден дизайн - трета степен на професионална квалификация;
Обучение по специалността Бизнес администрация – трета степен на професионална квалификация
Обособена позиция №2: Организиране и провеждане на обучения на служителите и работниците от
„Антоан Вилл“ ЕООД, гр. Русе по ключови компетенции - английски език и дигитални компетенции”
5. Резултати.
Крайните бенефициенти се подготвиха и мотивираха за участие в работен процес .
Първа група с обучение по Специалността - Работник в производство на облекло приключи обучение
и всички курсисти се явиха успешно на държавните изпити по теория и практика за придобиване на
първа степен на професионална квалификация .
Проектът предвиждше да се осигури успешна реализация на всички завършили обучението
бенефициенти и бе осигурена трудова реализация на всички повишаващи квалификацията си
служители във фирма „Антоан Вилл“ ЕООД, гр. Русе.
6. Възможност за мултипликация.
Според предвидените дейности по осъществяване на устойчивост и мултиплициране на проектните
резултати, работата по Проекта продължиха успешно. Инвестициите в професионално обучение и
ключови компетентности имаха устойчив характер и висока степен на ефективност по отношение
трудовата реализация.

ІV. Обучение ва възрастни – вечерна форма на обучение.
В Професионална гимназия по облекло”Недка Иван Лазарова” - Русе се обучават ученици в дневна,
вечерна и самостоятелни форми на обучение . Вечерната и самостоятелната форма на обучение имат
за цел да дадат възможност на възрастни хора да завършат средното си образование и да получат
професионална подготовка по специалността „Производство на облекло от текстил”. Учениците са на
различна възраст, някои от тях работят в сферата на шивашката промишленост. Те успешно съчетават
семейните задължения и ангажиментите на работното си място с обучението в училище. При тях е
налице силна мотивация да завършат средното си образование, което е предпоставка за израстване в
професионалното поприще или възможност за нова работа по специалността. Някои от тях имат
амбицията да учат във Висши учебни заведения.
Наши възпитаници от вечерната и самостоятелни форми на обучение вече са доказали своите
способности, като успешно продължават образованието си - Катерина Мицова, завършила вечерна
форма на обучение през 2013 година, е сред най – добрите студенти в Русенски университет „Ангел
Кънчев”. Нейният резултат от ДЗИ по Български език и литература е най- доброто постижение на
възпитаник на гимназията и града.

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” - Русе

