ЦЕНТЪР ЗА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИ ФИРМИ

КОНКУРС
АКЦИЯ „СПАСИ ЗАЕТОСТТА”
конкурсът е иницииран от г-жа ДЕНИЦА САЧЕВА,
Министър на труда и социалната политика
В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ФИРМИ И БАНКИ, като:

 УЧЕБНИТЕ ФИРМИ създадат планове за запазване на заетостта ,
отговаряйки на следните въпроси:
 Ако днес фирмите ви бяха реални, вероятно щяха да изпитват затруднения. Какви щяха да
са те?
 Какви щяха да са вашите действия за справяне с кризата?
 Бихте ли се възползвали от схемата 60/40 или бихте създали свои механизми?

 УЧЕБНИТЕ БАНКИ, създадат планове за запазване на заетостта
отговаряйки на следните въпроси:
 Банките, как бихте помогнали на бизнесите?

 Ще вземете ли общо решение или ще предложите отделни инструменти, за да им
помогнете да преминат кризата?

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДВА КРЪГА:
І КРЪГ:
Кандидатите трябва да изпратят кризисен план, който да съдържа следните
задължителни параментри:
1. Информация за кандидата:
УТФ/УТБ
E-mail
Училище, град
Управител
Ръководител

2. Кризисен план – Word файл не повече от 5 стандартни страници (1800 символа с интервалите),
който трябва да съдържа минимум следните елементи:






Профил на предприятието
Ситуационен анализ
План за действие
Партньори (ако има)
Очаквани резултати

3. Представяне на плана за запазване на заетостта под формата на PowerPoint презентация –
максимум 8 слайда до 15 МБ във формат .ppt или .pptx.
Кризисните планове и презентациите, следва да се качат на интернет страницата на ТФ
ФЕСТ 2020 https://2020.tffest.bg – конкурс АКЦИЯ „СПАСИ ЗАЕТОСТТА”.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ на материалите в I кръг: 22 МАЙ 2020 година.
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани от комисия , в която
участват представители на фирми, банки и Министерство на труда и социалната
политика. Класираните за втори кръг кандидати (5 УТФ и 5 УТБ ) ще бъдат поканени да
представят идеите си пред комисията на онлайн сесия.
IІ КРЪГ:
Класиралите се презентират подадената PowerPoint презентация онлайн, като
трябва да имат готовност да отговарят и на въпроси от журито.

