
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява 
одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси 
отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, 
съдържаща се в нея.

Повишаване на социалното включване 
на самотни родители с ниски доходи

Семействата с един родител са изложени 
пред по-висок риск от справяне с бедността 
и социално изключване. През 2016 г. най-
високият процент на изложените на риск от 
бедност в ЕС-28 е регистриран за самотни 
лица, полагащи грижи за зависими деца, 
над една трета. По-специално жените са 
засегнати най-много, тъй като те съставляват 
почти 85% от всички семейства с един 
родител в ЕС.

Предизвикателството…
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parentbank – „Повишаване на социалното включване 
на самотни родители с ниски доходи“ е Еразъм+ проект за 
Стратегическо партньорство в образованието за възрастни, 
финансиран от Европейската комисия чрез A.N.P.C.D.Е.F.P. 

Продължителността на проекта е 2 години (2019-2021)
Номер на проекта: 2019-1-RO01-KA204-063798.

Целта на проекта е да улесни интеграцията на пазара на труда на самотни родители 
с ниски доходи чрез насърчаване на достъпа им до грижи за деца и други услуги, 
които може да не могат да си позволят чрез банковото време (предоставяне на услуги 
помежду си) и чрез развиване на техните умения и предприемачески дух, които могат 
да подобрят статута им на заетост.
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Какво е времево банкиране?
Времевото банкиране се основава на реципрочна търговска система, където часовете са 
валута. Това е форма на валутна общност, която дава възможност на  човек с едно умение 
да търгува часове на работа с човек имащ друг набор от умения, без никаква размяна на 
пари.   

ЦЕЛИ

Подкрепа на самотни 
родители, които са 

нискоквалифицирани/
ниско компетентни, 

за да насърчат своята 
работоспособност

Разширяване на 
компетенциите на 

специалистите, 
които подкрепят 

самотни родители, 
в преподаването 

на  математически,  
предприемачески и 
дигитални умения

Насърчаване на 
нискоквалифицирани/

ниско компетентни 
самотни родители да 

развият и подобрят своите 
умения за грамотност, 

математически, компютърни  
и предприемачески 

компетентности

Насърчаване на достъпа 
на самотни родители с 

ниски доходи до грижи за 
деца и други услуги чрез 

времевото банкиране, 
което може да подпомогне 

тяхното навлизане в пазара 
на труда или допълнително 

обучение
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Резултати

Програма за обучение за 
професионалисти, които 

подкрепят самотни родители, 
в преподаването на грамотност, 

математически, предприемачески 
и компютърни умения.

Разработване на програма 
за обучение за изграждане 
на грамотност, компютърни, 

компетенции, инициативност 
и предприемачески умения на 
нискоквалифицирани самотни 

родители.

Стратегия за ангажиране на 
повече самотни родители 
в системата на времевото 

банкиране.

Ръководство за разработване на 
бизнес план за банковото време 

и разработената стратегия за 
устойчивост.

Пилотирана онлайн 
времева банка за 

самотни родители.
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Как да станете част от parentbank…
5

Ако сте самотен родител в уязвима ситуация, свържете 
се с нас за да участвате в 25-часовата програмата за 
обучение, за да увеличите вашите дигитални умения, 
инициативност и предприемачески умения.

Ако сте професионалист, свържете се с нас, за да 
участвате в 12-часовите семинари за изграждане 
на капацитет, за да подобрите способностите си 
за подпомагане на изграждането на езикова и 
математическа грамотност, предприемачески и 
дигитални умения при самотни родители.
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Партньори по Проекта
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Asociatia Habilitas – Centru de 
Resurse si Formare Profesionala 
КОНТАКТ: Ioana Caciula

Asociacion Caminos 
КОНТАКТ: Christie Scott Hands 

Step by Step – Parents’ Association
КОНТАКТ: Kristijan Oreskovic 

Know and Can Association 
КОНТАКТ: Rumyana Shalamanova  
                    Ani Dimitrova

KMOP – Social Action and 
Innovation Centre 
КОНТАКТ: Dr. Antonia Torrens

SIF - Social Innovation Fund 
КОНТАКТ: Zivile Vasiliauske 

За повече информация, моля посетете уебсайта и Facebook страницата на проекта.

https://www.parentbank.eu/
mailto:%20asoc.habilitas%40yahoo.com?subject=
mailto:hands.c.caminos%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:rumyshalamanova%40gmail.com?subject=
mailto:kristijan%40udrugaroditeljakpk.hr?subject=
mailto:ani.dimitrova%40znamimoga.org?subject=
mailto:torrens%40kmop.gr?subject=
mailto:zivile.vasiliauske%40gmail.com?subject=
https://www.parentbank.eu/index.php/bg/home-bg/
https://www.facebook.com/pg/ParentBank-110765153856614/posts/
http://www.kmop.gr
https://www.habilitas.ro/index.php/en/
https://www.lpf.lt/
https://www.asoccaminos.org/
https://www.udrugaroditeljakpk.hr/
https://knowandcan.com/en/
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