
 

ИНФО БЮЛЕТИН 
PBRAND4ALL - 
РАЗВИТИЕ НА ЛИЧЕН 
БРАНД ЗА ВСЕКИ! 

За проекта 
 
PBRAND4ALL е двугодишен проект по програма "Еразъм+", 

който има за цел да помогне на хората, които търсят работа 

или се нуждаят от нова, като им предостави необходимите 

умения за изграждане и поддържане на личния им бранд, за да 

подобрят шансовете си за заетост. Това ще бъде постигнато 

чрез създаването на онлайн интерактивен инструмент, който 

ще предложи на учащите се персонализиран път на обучение 

за развитие на личния им бранд. Продължителността на 

проекта е от 01.12.2020 до 30.11.2022. 

 

*Личният бранд е комбинация от знанията, уменията и опита на даден човек. Той представлява и 

ядрото на идентичността ни и съществува онлайн и офлайн. Той е полезен инструмент, който може 

да помогне на всеки да открие своите ценности, да определи специализацията си, да повиши своята 

увереност и накрая да представи своята собствена история. Най-важното е, че той не само ще им 

помогне да се отличат на пазара на труда и да си намерят мечтаната работа, но и ще бъде 

жизненоважен елемент за управление на професионалното им развитие. 

За кого е? 

• Лица, които търсят 

нова работа  

 

• Уязвими лица 
(включително 

дългосрочно 

безработни или лица 

в неравностойно 

положение)  

 

• Всички, които търсят 

нов и иновативен 

начин да се 

представят на пазара 

на труда 

____ 

 Цели 

1. Рамка Компетен-

ции за личен 

бранд -предоставя-

ща персонализира-

на стратегия, която 

позволява обучае-

мите да изберат 

своите собствени 

учебни пътеки въз 

основа на 

индивидуалните 

ключови 

характеристики.  

 

2. Personal Branding 

Genie - онлайн 

инструмент, 

предоставящ 

персонализирани 

пътеки за 

обучение. 

 

 
  



 

Кои сме ние 

Партньорите са представители на 6 държави:  

Великобритания (CIVIC Computing: 

https://www.civicuk.com/ ) 

Унгария (Budapest Organisation of Konszenzus 

Foundation: http://www.konszenzus.org/en/ ) 

България: (E-business Academy: https://e-

businessacademy.eu/ ) 

Гърция (Asserted Knowledge: https://www.asserted.eu/ ) 

Словения (UPI Žalec: https://www.upi.si/ ) 

и Испания (Politeknika Ikastegia Txorierri: 

http://www.txorierri.net/) 

Ние внасяме различен експертен опит в проекта и споделяме 

обща страст да създаваме иновативни и полезни образователни 

материали, за да подкрепят другите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Our progress 

Обширно проучване на предпочитанията на работодателите по 

време на процеса на наемане на работа във всички страни 

партньори беше основата, първата стъпка за изготвянето на нашата 

рамка за компетентности в областта на личния бранд. Проучихме 

5-те големи ключови черти ( Отвореност към опита, Съвестност, 

Екстраверсия, Съгласие, Невротизъм) и меките умения за личен 

бранд, тъй като бихме искали да гарантираме, че обучаемите 

успешно ще завършат учебния материал, ще научат важни за тях 

неща и ще постигнат целите си. Изготвихме стратегии за обучение 

и развитие на дейностите по избраните меки умения: управление 

на времето, самоконтрол, лидерство, работна етика, 

организационни умения, адаптиране към промени, отговорност, 

проактивност, разрешаване на проблеми, прецизност или 

ориентация към детайлите и комуникация. По този начин 

учебният материал включва всички умения и стратегии, които са 

от съществено значение за развитието на личния бранд, и се 

основава на ключовите характеристики на обучаемите . Освен това, 

за да се подготви успешно Personal Branding Genie, партньорите 

формулираха Рамката за постигане и признаване на уменията 

PBRAND4ALL като основа за предлагане на неформално 

признаване на учащите, които успешно са изпълнили всички карти 

за действие от Personal Branding Genie. 

 

https://www.civicuk.com/
http://www.konszenzus.org/en/
https://e-businessacademy.eu/
https://e-businessacademy.eu/
https://www.asserted.eu/
https://www.upi.si/
http://www.txorierri.net/


No на проекта: 2020-1-UK01-KA204-078896 
 
 

 

Работа по резултатите от проекта 

 

Онлайн срещата на партньорите, която предстои скоро, ще конкретизира онлайн 

интерактивния инструмент "Personal Branding Genie", предоставящ персонализирани 

обучителни пътеки за тези, които желаят да развият своя личен бранд.  Обучаемите, след като 

определят личните си характеристики, ще могат да следват персонализираното учебно 

съдържание, което ще им предостави необходимите умения, за да създадат личния си бранд и 

да достигнат до правилния пазар. 

 

 

 

 

Последвайте ни: 

 Facebook: https://www.facebook.com/pbrand4all  

 Twitter: https://twitter.com/PBRAND4ALL 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/71241529/  

Website: https://pbrand4all.eu/  

 

https://www.facebook.com/pbrand4all
https://twitter.com/PBRAND4ALL
https://www.linkedin.com/company/71241529/
https://pbrand4all.eu/

