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ЗА ПРОЕКТ LADIES FIRST! 
 
Целта на проекта Ladies first! е да подкрепи учителите, 
обучителите и консултантите в работата им с жени за 
постигане на стабилност и баланс между професионален и 
личен живот, особено в ситуация на криза. 
 
На базата на две успешни инициативи, 7 партньорски 
организации (консултантски, неправителствени, 
изследователски, предоставящи професионално обучение, 
както и социални партньори) от 6 държави (Гърция, Кипър, 
Франция, Португалия, България и Италия) ще реализират 
заедно проект Ladies First!, за да определят общи стратегии 
за постигане на баланс между професионалния и личния 
живот на жените в Европа. 
  
ПРОДУКТИ 
 
• Ситуационен анализ: има за цел да подчертае ключовите 
предизвикателства и специфичните нужди по отношение на 
постигане на баланс между личен и професионален живот от 
жените 
• Обучителна програма: базирана на европейската ECVET 
рамка и предназначена за консултанти и учителите и 
обучители от сферата на професионалното образование и 
обучение 
• Наръчник:  източник на задълбочена информация за 
основните концепции, дефиниции и иновативни 
методологически подходи постигане на баланс между личен и 
професионален живот от жените 
• Инструментариум: полезни дейности, на базата на 
Наръчника Ladies first!, реализирани чрез иновативни 
практически инструменти в подкрепата на работата на 
учители, обучители и наставници 
 • Онлайн обучително пространство и приложения: 
предназначени за обучители и обучаеми и насочени към 
повишаване на информираността им и придобиване на нови 
знания. 
 
 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 
От продуктите на проекта ще се възползват основно 
консултанти и преподаватели в ПОО сферата. Крайните 
потребители са жените, които работят с тези 
професионалисти за постигане на баланс между личния и 
професионалния им живот. 
 
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 
 
Ladies first! партньорите провеждат детайлен ситуационен 
анализ, за да могат да създадат обучителни материали, които 
да задоволят реални нужди. Аналитичните дейности 
включват изследване на темата в партньорските държави, 
проучаване сред потенциални бенефициенти и интервюта с 
професионалисти в сферата. Финалният доклад ще бъде 
публикуван на уебсайта на проекта. 
 
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 
На базата на Ситуационния анализ, екипът ще валидира 
първата работна версия на програмата по време на втората 
партньорска среща в Рим. Целта придобиване на знания, 
умения и компетентности за подкрепа на жените в постигане 
на баланс между личния и професионалния живот. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ….  
 
В момента Ladies first! партньорите работят върху 
Ситуационния анализ и разработват съдържанието на 
Обучителната програма.  

Ако имате интерес към нашата работа и искате да научите повече за проекта, моля, посетете нашия уебсайт http://www.ladiesfirst-

project.eu или фейсбук страницата ни и се свържете с нас.. 
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