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Как да намерите надеждни партньори 

 

Препис: 

Колкото по-рано започнете да мислите за организация домакин или партньор 

посредник, толкова повече време имате, за да разберете дали тази организация 

наистина отговаря на вашите планове. 

В идеалния случай вече сте се срещали с потенциалния партньор, например на 

семинар за контакти, който националните агенции редовно организират, и бихте могли 

да изясните лице в лице всички въпроси и общата рамката на вашето сътрудничество. 

Много често сътрудничеството започва онлайн. 

Има две различни опции: 

1) Намирате реален партньор-домакин, предприятие или друга организация в 

областта, от която се нуждаете, професионално училище или доставчик на обучение. 

Може би дори можете да започнете сътрудничество. 

2) Въвличате посредническа организация. 

В Европа има много организации, които предлагат специализирани услуги за проекти 

за мобилност.  

Това може да включва практически аспекти като настаняване и изхранване, обучение и 

наблюдение, социално-културни дейности, но също така и организацията на работната 

практика или програмата. 

Ето някои критерии, които трябва да вземете под внимание, когато търсите партньор: 

- да получите подробно описание на организацията: Попитайте ги за техния опит, 

особено във вашата професионална област 

- да осъществите контакт с конкретен човек, който да отговаря своевременно на 

вашите въпроси 

те предлагат всички услуги, от които се нуждаете: Попитайте за подробности относно 

техните процедури за обучение, напр. подкрепа 24/7 в случай на извънредна ситуация. 

Hастаняване и местен транспорт, редовен мониторинг, но също така и процедури за 

оценка. 
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Tе ще ви информират за всички разходи по прозрачен начин - в случай, че работите с 

посредник, те ще начислят и административна такса, за да покрият разходите за 

своите услуги - но от организация до организация има големи разлики в размера на 

административната такса, така че по-добре изяснете това предварително, за да няма 

неприятни изненади след това. 

Има редица платформи, които предлагат подкрепа при намирането на партньори. 

Европейската асоциация на организациите за качество в мобилността въведе 

акредитация за посреднически и други организации, заети в сферата на мобилностите. 

Членовете на тяхната мрежа преминават през проверка на прилаганата система за 

управление на качеството. 

В социалните медии ще намерите много групи за търсене на партньори. Ако 

публикувате идеята си за проект, ще получите много оферти - моля, сравнете 

офертите и не забравяйте да зададете всички въпроси, които имате. 

 


