РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА
ЗА
ПРОВЕДЕНО САМООЦЕНЯВАНЕ В
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ „СЕЗОНИ” ООД
ЗА 2017 ГОДИНА
Проведени 26 курса, обучени 177 курсисти:
Във вечерна форма: 11 курса, 51 обучени;
В дневна форма: 15 курса, 126 обучени.
В самостоятелна форма: 1 обучен.
В индивидуална форма: 3 обучени.

Проведените обучения през 2017 г. са финансирани от:
 Работодатели - 129;
 Такси на участниците в обучението - 14;
 ОП Развитие на човешките ресурси (с ваучери) - 17;
 ОП Развитие на човешките ресурси (с ваучери) и 15 % съфинансиране от
участниците – 17.
През 2017 г. Агенцията по заетостта стартира предоставянето на ваучери за обучение
на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на
човешките ресурси" 2014 -2020 г. Съгласно СПОРАЗУМЕНИЕ № ДОб-2-267 от 17.01.2017 г. на
основание чл. 7, ал. 7 от ПМС 280/15.10.2015 г., ЦПО „Сезони e включен в списъка на
доставчиците за обучение и участва в обучението на кандидастващите лица.
КРАЙНАТА ОЦЕНКА от извършеното самооценяване на постигнатото качество е със
следните количествени и качествени равнища: 72,58 точки – ДОБРО КАЧЕСТВО НА
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 от 08.09.2015г.за
осигуряване качеството на професионалното образование и обучение.
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I. СРАВНЯВАНЕ НА ОЦЕНКИТЕ ПО КРИТЕРИИТЕ С ПРЕДХОДНИЯ ПЕРИОД НА
САМООЦЕНЯВАНЕТО

ОБЛАСТ 1: ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:
Проведените обучения са в повече от три форми на обучение (за 2016 са по-малко от 3).
ОБЛАСТ 2: ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Няма отпаднали курсисти от проведените обучения; 100 % от постъпилите в началото
на обучението са придобили необходимата професионална квалификация; Социалните
партньори се отзовават на поканите от ЦПО и участват в над 60% от проведените изпити (за
2016 са под 60%).
ОБЛАСТ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
Относителният дял на риализираните лица на пазара на труда по професията за
проведените обучения една година след придобиването на професионалната
квалификация са над 40 % (за 2016 са под 40%)

II.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

20.01.2018 г.
инж. Любомир Гойчев
Отговорник по качеството
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