
 

 

 

Национално състезание в 
Република Чехия 
EUROFACE CONSULTING - партньор по проекта от       
Република Чехия проведоха Национално    
състезание (НС)за хора с увреждания на 7-ми       
октомври 2020 година.  

На този етап те са първите, които успяха да         
реализират присъствено състезание, въпреки    
предизвикателствата, които ситуацията с COVID 19      
наложи. 

Така те получиха възможност да обсъдят и оценят        
етапите на състезанието със всеки от участниците,       
менторите и организаторите. 
 
Skills Plus е състезание за професионални умения за        
хора с увреждания. Не съдим никого въз основа на         
увреждането му - само талантът има значение!  
Състезанията Skills Plus са отборни състезания и       
гарантират незабравими преживявания! 
 

 

Подготовка за 
Националното състезание - 
от къде да започнем? 
Организирането на национално състезание изисква     
доста време, опит и упоритост и емпатия. Това не         
се случва за една нощ. Ето защо препоръките на         
Katarina Franckova - мениджър проекти от      
Република Чехия, са много ценни за всички       

партньори при организиране на Националните     
състезания. 

Как протече организацията на Националното     
състезание SKILLS+? 

“Нашата организация има дългогодишно    
сътрудничество с детската градина, началното     
училище и средното училище за хора с увреден слух         
Valašské Meziříčí. Считаме съвместната ни работа      
за много успешна и затова решихме да изберем        
участници от това училище.“ 

Какви бяха предизвикателствата (ако има такива), с       
които се сблъскахте при организирането на НС?       
Наложиха ли се промени в първоначалните Ви       
планове? 

‘’Благодарение на опита, който натрупахме от      
предишното състезание бяхме доста добре     
подготвени за всяка ситуация. Имахме обаче и       
труден период свързан COVID 19 и трябваше да        
адаптираме всичко към рестрикциите наложени     
заради него. Първоначалният план беше да      
организираме състезание между няколко училища в      
Чешката република, но това не беше възможно       
поради втората вълна на COVID 19. Радваме се, че         
успяхме да организираме състезанието. Сутринта -      
в деня на състезанието - правителството на       
Чешката република обяви незабавно затваряне на      
всички училища. Все пак организирахме     
състезанието и успяхме да изберем участници за       
международния кръг. Имахме голям късмет. “’ 

В кои категории ще се състезават вашите       
участници? 

‘’Учениците ще са състезават в Градинарство и 
ИКТ.’’ 

Как направихте подбора на участниците? 

‘’Поддържахме постоянна връзка с училището. Преди      
Националното състезание проведохме няколко    
работни срещи с Директора и учителите. Беше       
необходимо учителите да се включат активно в       
избора на състезатели, които да са мотивирани да        
участват в Националното и Европейското     
състезание. Подбора на участници в Националното      
състезание направиха учителите. Те проведоха     
тест, оцениха уменията на учениците и кои от тях         
ще участват в състезанието. 

Кои бяха участниците (от кои организации)? 
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‘’Успяхме да включим 3 организации: 

Детска градина, основно училище и средно училище       
за хора с увреден слух във Valašské Meziříčí -         
участници и приятели. 

Училище за ученици с увредено зрение и ученици с         
речеви дефекти Opava - съдии. 

Общински съвет Kromeriz - заинтересована страна. 

Беше ли положително оценено състезанието? 

‘’В края на състезанието, всички заинтересовани      
страни попълниха въпросници. Обработените    
резултати от тях, показаха голям ентусиазъм и       
положителна оценка на състезанието. Положителни     
впечатления за състезанието получихме и в      
личните си разговори с участниците’’ 

Каква е вашата оценка за състезанието? Бихте ли        
искали да промените нещо? 

‘’Единственото нещо, което бихме искали да      
променим, е разширяване обхвата на състезанието в       
повече училища и области, но за съжаление това не е          
реалистично в пандемични времена. Атмосферата     
на състезанието беше много приятелска и забавна.       
Вече очакваме с нетърпение Европейското     
състезание! “’ 

План за провеждане на 
Национални състезания от 
останалите партньори 
Въпреки че всички партньори биха искали да 
проведат своите национални състезания лично, те 
имат план Б, в случай че ситуацията, свързана с 
COVID-19, не се подобри. 

Според първоначалният план всички Национални     
състезания трябваше да бъдат проведени до края на        
2020 година, но поради ситуацията с COVID-19 се        
наложи промяна в графика и събитията ще бъдат        
проведени в началото на 2021. 

Партньорите от Нидерландия се    
надяват да проведат присъствено    
състезание, но са готови да     
променят плановете си, ако    

ситуацията го наложи. В следващите редове можете да        
се запознаете с бъдещите планове и графици на        

всички партньори, които все не са провели       
Националните състезания.  

В Националното състезание в Нидерландия бяха      
планирани за 1 декември 2020 г., за съжаление бяха         
отменени поради ситуацията с COVID-19. Нидерландия      
ще участва в състезанията по Готварство, водени от        
Parc Spelderholt и Annemarie Advies & Coaching. Lentiz        
Lifeschool ще участва в състезанието за Социално       
здраве и грижи. Водят се разговори за евентуалното        
участие на Lentiz в състезанието в областта на        
електротехника и монтаж. 

Според новият график състезанието в категория      
Готварство ще се проведе на 26 януари 2021 година в          
хотел Hotel Resort Land & Zee, провинция в        
Нидерландия.  

Състезанията в другите категории ще се проведат през        
февруари или март 2021 година. Всички състезания ще        
се проведат при спазване на необходимите предпазни       
мерки и необходима дистанция. Всички участници ще       
получат сертификати и медали. 

NTCenter, България планира да    
проведе състезанията през   
пролетта на 2021 година. Планират     
присъствено събитие, при стриктно    
спазване на противоепидемичните   

мерки. Ще участват хора с различни увреждания от        
Център за социална рехабилитация и интеграция и       
Дневен център. Подготовката на отборите вече е в ход,         
като участието ще е в две категории - Готварство и          
Градинарство. 

Партньорите от Испания също са в      
процес на приготовление на    
състезанието. Техните участници   
ще се състезават в две категории -       

Готварство и ИКТ. Плановете са състезанията да се        
проведат в началото на 2021 година. Онлайн       
състезание по ИКТ и присъствено състезание по       
Готварство. 

Партньорите от Словения са в     
подготвителна фаза за   
провеждане на състезанието.   
Избраните категории са:   

Готварство и Градинарство. Планиран период за      
провеждане на състезанието пролетта на 2021 (края на        
март и началото на април) 

Партньорите от Италия са избрали     
да участват в категории:    
Градинарство и Готварство.   
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Състезанието по Градинарство ще се проведе в       
Сицилия на 21 декември 2020 година, а в края на          
януари 2021 година ще се проведе състезанието по        
Готварство. Въпреки частичното блокиране    
състезанието ще се проведе присъствено.  

Партньорите от Гърция поддържат    
сътрудничество с дневни центрове    
за хора с увреждания, които са      
проявили интерес към състезанията.    
Избраните категории са:   

Градинарство и Социални грижи и здраве.  

JKVG партньорът от Белгия ще     
проведе състезания в областта на     
ИКТ и Електротехника и монтаж.     
Първоначалният план беше да    

вземат участие няколко училища, но поради COVID-19       
ситуацията само едно училище ще участва в       
надпреварата. При възможност състезанието ще се      
проведе присъствено.  

Партньорите от Турция са избрали     
две категории: Готварство и ИКТ.     
Планират присъствено състезание,   
като вече са ангажирали местен     

хотел за провеждане на състезанието по Готварство, а        
за ИКТ планират да се проведе в ИТ компания. Ще се           
включат 4 групи с по 4 участника. Според графика те          
ще проведат състезанията през януари 2021 година. 

Партньорите от Хърватия, ще    
организират състезания в областта    
на Готварството и Социални грижи и      
здраве, като и двете състезания ще      

се проведат в училища. Според сегашната ситуация       
събитието може да се проведе най-рано през април        
2021 година. Плановете на партньорът са      
състезанието да е присъствено. 

 

 

 

 

 

 

Състезанията Skills Plus са създадени специално за 
целевата група, в която влизат хора с физически и 
умствени увреждания. Организира се т. нар. 
включващо състезание, което означава, че таланти 
от различни нива, които трябва да се справят с 
различни видове увреждания, се състезават 
отборно. 

 

 

За повече 
информация: 

https://www.skillsplus.eu/  

https://www.facebook.com/paraskillscompetitions  

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази        
публикация не представлява одобрение на съдържанието,      
което отразява само възгледите на авторите и Комисията не         
носи отговорност за каквото и да е използване на         
информацията съдържащи се в него. 
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