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Новини от проекта UPPRETAIL
Контекст на чиракуване в сектора на търговията на дребно в Италия, Страната на
баските (Испания), Португалия и България
Сравнителен анализ на системите за ПОО в южните страни Еврозоната показа:
- Преобладават малките и средни предприятия в сектора.
- Гъвкавост на моделите на заетост в сектора. Сектора на търговията на дребно във всички
страни-партньори е гъвкава и отворена за заетостта и самонаемането на различните групи.
- Преобладават средно и ниско квалифицирани работни места в сектора, което предполага повисока несигурност на заетостта.
Също така:
- Увеличаване на разграничението на услугите в търговията на дребно и ориентацията към
стратегиите за защита на конкуренцията, основани на иновации, в Страната на баските.
- Дигитализацията на търговските процеси в тази страна може да има различни ефекти върху
чиракуването.
- Интернационализация на дейностите в търговския сектор в Португалия и засилените търговски
връзки с португалски говорящите страни.

Правна рамка и среда на
чиракуване:

Нивото и формата на правно
регулиране

- в Италия тя предвижда чиракуване
интегрирано в първоначалното
професионално образование и обучение
и задължително образование, стаж за
обучение по заетостта, продължаващото
професионално обучение, висше
образование;

- силно влияние на регионалните
структури в определянето на
стажантския статут в Италия,
посредством тристранни договори за
чиракуване, и нарастваща тенденция на
неофициално чиракуване

- в Баската страна може да има също
забележими опити за прилагане на
правните разпоредби за чиракуване,
- в националното законодателство на
Португалия се затвърждава водещата
роля на началните училища за ПОО в
програмите за чиракуване и не дава се
правен статут на работник на стажантите
и никакъв статут на работодателите в
предприятия, които приемат стажанти.
- В България чиракуването се
предвижда само за занаятчийския
сектор

- правна рамка на Испания,
позволяваща инициативите на
регионално и секторно заинтересовани
страни в провеждането на форми на
чиракуване,
- силна национална регулация на
стажантските програми и
установяването на договори между
обучаваните и доставчиците на ПОО в
Португалия,
- правно регламентиране на
чиракуването при работодателите в
областта на занаятите в България.
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Организция на чиракуването в търговията на дребно в страните от партньорството
В Италия фирмено обучение се организира от колективни споразумения между синдикатите и
работодателите, където работодателите се ползват с висока автономия при определянето и
промяната на съдържанието на учебните програми, сертифициране на уменията и компетенциите.
Организирането на чиракуване в Страната на баските в Испания се характеризира с незначителна
роля на заинтересовани страни от бизнеса при вземането на решения относно финансирането и
организацията на чиракуването, добри връзки и координация между доставчиците на обучение и
регионалната администрация, придържане на съдържанието на обучението към националните
професионални стандарти.
В Португалия има много голямо разнообразие от доставчици на обучение, включително центрове за
професионално обучение, частни структури, работодатели, агенции за заетост и т.н.
В България има голямо разнообразие от организация и начини за финансиране, публичното
финансиране идва от държавния бюджет и средствата от ЕСФ, ниско ниво на регулирането и
координирането на стажантски инициативи в областта на политиките по заетостта и пазара на труда,
което води до липса на координация на заинтересованите страни и техните отговорности .

ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА В
КАУНАС И СИАУЛИАЙ (ЛИТВА)
На 14 май, партньорите се срещнаха в
Каунас за втората среща по проекта. Там
беше представен Сравнителния анализ на
чиракуването в системите на ПОО. Бяха
определени структурата и методологията
за разработката на насоки за стажуване.
Всеки партньор получи своите специфични
задачи по приготвянето на Насоките.
Каунас CCIC ще асистира по създаването
на Насоките, с помощта на външен експерт,
който ще ревизира всички насоки, и ще
дава постоянен фийдбек.
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На 15 май беше проведена
професионално посещение в център по
ПОО Сиаулиай „Секторен център за
обучение в търговията на дребно“ и във
фабрика „Рюта“. На партньорите бе
показано как на практика работи
чиракуването в Литва.
Като резултат, Насоките се очакват в
края на 2014г. На база тези насоки за
стажуване, през 2015г. ще се проведат
обучение за учители по ПОО във всички
партньорски държави.

Следващи събития
Следващата среща по проекта ще се проведе в Неапол (Италия), на 19 - 20 ноември 2014г., където
ще бъде представен проект на насоките за прилагане на чиракуване в южните страни от еврозоната
(въз основа на сравнителен анализ на практиките за чиракуване в Испания, Италия, Португалия и
България).

2013-1-ES1-LEO05-66582
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация отразява само личните
възгледи на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация.

