
#ДОБРО ДЕЛО.
#ПОДКРЕПА. 
#РАЗВИТИЕ.

#СВЪРЗВАНЕ.

НАЧИНА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ И СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ 
ПРОМЯНАТА!

ВКЛЮЧИ СЕ В ЕДИН ОТ МОДУЛИТЕ НИ ЗА 
МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ.  
Сподели своята експертиза и знания с млади 
предприемачи, като гост-лектор в един от 
модулите на 13-седмичната ни 
обучителна програма „Бизнес академия за 
стартиращи предприемачи“. Новото издание 
ще се проведе в периода октомври 2021 – 
януари 2022.

СТАНИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ.

Помогни на младежи в неравностойно положение 
от цялата страна да научат английски език. 
Ангажиментът ви ще е в рамките на един до 
два часа седмично в периода октомври 2021-
март 2022.

ПОМОГНИ НА МЛАДЕЖ ДА РАЗВИЕ 
БИЗНЕС ПЛАН.

Включи се като доброволец бизнес-
ментор и помогни на млад предприемач 
да развие бизнес план и/ли презентация 
за намиране на финансова подкрепа. 

Поредица от събития събира заедно бизнес 
професионалисти, които споделят добри 
практики и предизвикателства пред 
многообразието на работното място. 

БЪДИ ГОСТ-ЛЕКТОР В МРЕЖОВО 
СЪБИТИЕ НА ТСА.

Събитията ще се проведат в София, Пловдив и 
Сливен в периода септември 2021 - септември 
2022.

БЪДИ ДОМАКИН НА МЛАДЕЖ В ТВОЯТА 
КОМПАНИЯ.

Отдели от времето си, за да подкрепиш 
стажант и да го преведеш през дебрите на 
работното място, като научи повече за 
възъзможностите, които твоята компания 
предлага.

ВКЛЮЧИ СЕ В НАШЕТО ОБУЧЕНИЕ
„МНОГООБРАЗИЕ И СОЦИАЛНА
ОТГОВОРНОСТ“.
Бъди част от специално разработеното 
обучение за експерти и мениджъри човешки 
ресурси, което полага основите на процеса 
по изграждането на работна обстановка 
подкрепяща включването на различни 
общности.
Обучението се провежда целогодишно.

СТАНИ МЕНТОР НА МЛАДЕЖ, 
ЗАВЪРШВАЩ ПРАВО ИЛИ МЛАД 
ЮРИСТ, КОЙТО ИСКА ДА СЪЗДАДЕ 
СОБСТВЕНА ПРАКТИКА.

Помогни на участник в програма "Правен 
инкубатор: при разработването на бизнес 
план, който ще му помогне при създаването 
на собствена правна кантора. 

*Всички инициативи са част от проектите на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ –
Първи стъпки за професионално развитие, Бизнес академия за стартиращи предприемачи и 
Създаване на правен инкубатор в България.

Може да се свържете с нас на FES@tsa-bulgaria.org

СТАНИ МЕНТОР НА СТАЖАНТ В ТВОЯТА 
КОМПАНИЯ.

Сподели своя опит и помогни на млад 
професионалист да приложи на практика 
усвоените до момента теоретични знания. 




