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ИДЕЯТА НА ПРОЕКТА Е... 

...да създаде устойчива партньорска мрежа за

преодоляване на кризата, причинена от

COVID- 19, в сферата на човешкия капитал,

чрез обединяване на общността на членове на

българска асоциация за управление на хора

(БАУХ) с общностите на студентите и техните

преподаватели във висши учебни заведения

на територията на столична община,

изучаващи специалности в областта на

развитие и управление на човешкия капитал.

Основна цел на проекта :

Създаване на общност
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Комуникация

комуникационна кампания -

насърчаване на диалога, взаимното

учене, сътрудничеството и обмена

на идеи между БАУХ, студенти и

преподаватели. 

избор на сътрудници, обучители,

ментори, коучове, компании със

стажантски програми от членовете

на БАУХ, партньорски организации

и заинтересовани страни – ВУЗ,

медии, браншови организации,

студентски НПО и др., за включване

в съвместните инициативи и

дейности по проекта

Дейности. Activity log 
Action

закупуване на оборудване

за създаване на мобилно

видео-студио

създаване на  видео

съдържание

представяне на

възможности за онлайн

стажуване

видео-отворени врати

онлайн дискусионни панели

между членове на БАУХ &

преподаватели и студенти

Декември'20 Януари'21 Март'21 Април'21Февруари'21 Май'21



защо го правим?

Разпознайте своите ценности в нашия проект, 

идентифицирайте се като наш партньор и ни предложете роля, в която

искате да се включите!

Участвайте със своята експертиза, ноу-хау и ентусиазъм!

Контакти:

www.Bapm.Space/w/bg/ 

e-mail: bapm@bapm.Bg

subject:design your hr future – partnership

Българската асоциация за управление на хора създава платформа за обмен на идеи. 

За нас е важно студентите, преподавателите и експертите по управление на хора 

да споделят общи ценности, стандарти, да се познават, да си говорят и да учат споделено. 

Вярваме, че всички заедно създаваме дизайна на HR бъдещето в България. 

Включи се и ти!
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