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ПРЕПОРЪКА
Община Ситово издава настоящата препоръка на фирма Авангард Персонал
Консултинг ООД в уверение на това, че същата е организирала и провела Обучение
за създаване на управленски капацитет за администриране на социално предприятие
за обществено хранене и Мотивационно обучение на тема «Мотивация за заетост и
адаптиране към новите изисквания на пазара на труда» - обучение в специализирана
работна среда с лица от целевите групи за придобиване на умения за активно
поведение и самостоятелност чрез трудова заетост.
Услугата бе проведена в рамките на проект на Община Ситово «Социално
предприятие за обществено хранене «Независим живот» - домашен социален
патронаж, обществена трапезария, стол», Договор № BG 051Р0001-5.1.02-0002С0001, финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и Република
България.
Обучението за създаване на управленски капацитет за администриране на социално
предприятие за обществено хранене бе в рамките на 9 академични часа, в периода
11.06.- 13.06.2012 г.
Мотивационното Обучение бе проведено в рамките на 120 академични часа, в
периода 02.07. - 20.07.2012 г.
Целта на двете обучения бе участниците от целевите групи (в т.ч. представители на
рискови групи като: лице с трайни увреждания, самотен родител, многодетна майка,
лице от малцинствени етнически групи, лице страдащо от различни зависимости,
лице, напускащо специализирана институция, лице, изтърпяло наказание лишаване от
свобода и др.) да умеят да конкретизират професионалните си цели и да се запознаят
с особеностите на работата с възрастни и хора с увреждания; да се стимулира
екипната работа, да се сработят участниците в екипа и да се подготвят за съвместна
работа в бъдеще; да усвоят начини за справяне със собствените емоции и
преодоляване на психологически бариери в общуването; да могат да направят
«инвентаризация» на собствената си позиция на трудовия пазар; да развият умения
за асертивно поведение и справяне със стреса в работата; да се запознаят с основни
етапи на синдрома на «емоционалното прегряване»; да се запознаят и упражнят
техники за справяне с «емоционалното прегряване»; да придобият подходящи знания
и умения за предоставяне на качествени услуги в социално предприятие за
обществено хранене.
Стойността на услугата бе в размер на 1 200.00 лв. без ДДС (1 440.00 лв. с ДДС).
Екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изпълни услугата качествено и с висок
професионализъм. Комуникацията с обучителния и административния екип на
фирмата беше отлична, винаги навременне и коректна.
Изказваме своето задоволство от работата си с екипа на Авангард Персонал
Консултинг ООД и потвърждаваме тяхното професионално и коректно отношение в
работата си с нас, както и високо оценяваме качеството на проведеното от тях
обучение.
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Община Ситово препоръчва Авангард Персонал Консултинг ООД като коректен и
надежден партньор, на когото може да се разчита при подготовка и реализиране на
обучения, свързани с развитие на ключови компетенции при възрастни.
За нас е изключително важно, че имаме възможност да работим със специалисти,
които са изключителни професионалисти и с компания, която има изградена
перфектна организация на работа и комуникация.
Ситово
01.07.2013г.
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