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МЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕРЕС 

КЪМ КУРСА ENTRE-YOU 

Както знаетеучебните материали на 
програмата ENTRE-YOU са готови и в 
момента се провеждат пилотните 

курсове. В същото време новината за 
ENTRE-YOU се разпространява и вече 

имаме първите няколко 
институциижелаещи да 

имплементират ENTRE-YOU в различни 
части на Европа.

Интерес към ENTRE-YOU в Хърватска:: 
С подкрепата на Хърватската Агенция по 
Заетостта, регионален офис Загреб, моделът 
ENTRE-YOU беше изпробван пилотно с 27 
продължително безработни младежи на възраст 
до 25 години. Интересът беше висок и моделът 
ще продължи да се прилага и при други 
продължително безработни младежи. 
ENTRE-YOU ще се предлага и като допълнителен 
модул от базови предприемачески умения 
съвместно с професионалния занаятчийски 
колеж, контактна точка за EBC*L в Хърватска. 



Проектът ENTRE-YOU беше представен 
пред различни местни организации от 
холандския партньор в проекта и всички 
изразиха интерес към него. Местни власти 
в лицето на съвета на провинцията и 
общинския съвет следят развитието на 
проекта и резултатите от него. Заявиха 
желание да бъдат информирани и 
упътени как да прилагат резултатите от 
проекта. 

Съветът на провинцията бе поканен да се 
присъедини към финалната конференция 
в Загреб за дискутиране на крайните 
резултати от проекта. Признаците, че това  
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Ето едно свидетелство за 
интерес, получено от испанския 
партньор в проекта: 

TРегионалният инспекторат по 
образованиетобеше 
информиран за участието на 
BLANCAFORT в проекта ENTRE- 
YOU и бешепоискана 
оторизация за провеждането на 
пилотен тест с ученици от 
учебния център на възраст 
между 16 и 20г., учещи за 
придобиване на 
задължителната диплома за 
средно образование. 

Разрешението бе не просто 
получено, но и придружено от 
интерес към резултатите от 
проекта и към оценката на 
проведения пилотен тест. 

ще се случи са положителни. 

Не на последно място, проектът бе 
представен на училища, които обучават 
целевата група. Те показаха ентусиазъм и 
желаят да се възползват от програмата. 
Преводът на програмата на холандски е от 
съществено значение за прилагането и в 
училище. 

Шансовете за прилагане на резултатите в 
изброените организации и програми за 
младежта на местно ниво са 
положителни. Остава проектът да бъде 
финализиран от партньорската мрежа.  

Има интерес към ENTRE-YOU и от Холандия:


