В съответствие с новите препоръки на EQAVET, референтната рамка за
устойчиво развитие EQVET-US е иновативно решение, което включва:
 Референтна рамка EQVET-US – определя поредица от 61
индикатора, предназначени за доставчиците на ПОО, които вече имат
система за управление на качеството в организациите си и искат да
продължат да подобряват ефективността ѝ чрез определяне на
индикатори за качество с оглед мониторинг и стимулиране на
устойчиво развитие. Рамката е базирана на трите стълба на устойчиво
развитие: социално, икономическо и екологично, включени в 7-те
основни теми за социална отговорност съгласно ISO 26000, и
адаптирани в същото време към контекста на провеждане на
обучение: управление на организацията, човешки права, трудови
практики и взаимоотношения, околна среда, лоялни практики,
въпроси, свързани с потребителите, приобщаване на общността и
нейното развитие.
 Практически пакет EQVET-US – пакетът се състои от 3 части: рамка
за устойчиво развитие, инструмент за самооценка и наръчник за
изпълнение за оценка, преглед и самодиагностициране на
организациите в контекста на прилагане и използване на рамката
EQVET-US с оглед подобряване на качеството и гарантиране
устойчивото развитие в своите организации, придобиване на нови
екологични умения и екологосъобразна устойчива икономика.
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Какво се случи междувременно?
През февруари 2015 г. във Виена (Австрия) се проведе първата среща на сформираната експертна група в
рамките на проекта за разработване на рамката за качество EQVET-US. Въз основа на решенията и
препоръките на работната група, резултатите от проведената обща медиационна среща на партньорите,
както и направения сравнителен анализ на моделите EQAVET & QUALECO, консорциумът изготви Стратегия
и методология за работа.
Основната цел на референтната рамка за устойчиво развитие EQVET-US е да се определи концептуална
основа за създаване на Практически пакет и Наръчник с препоръки EQVET-US. През юни 2015 г. в София
(България) рамката бе съгласувана и одобрена от всички партньори. През ноември 2015 г. по време на
партньорска среща в Берлин (Германия) бяха очертани и основите на Практическия пакет и инструмента за
самооценка EQVET-US.
В периода ноември 2015 - януари 2016 г. партньорите тестваха рамката EQVET-US и инструмента за
самооценка в своите организации.
През февруари 2016 г. бяха организирани редица събития в 6-те партньорски страни за запознаване на
целевите групи с разработените материали по проекта.
На сайта на проекта – http://eqvet-us.upm.ro/, можете да следите дейностите ни.

 Наръчник с препоръки EQVET-US, който включва дейности,
свързани с поддръжка на системите за качество, прилагани от
организациите за ПОО: добри практики и стратегии за подкрепа при
бъдещото им прилагане. Наръчникът е резултат от изпълнението и
тестването на рамката EQVET-US и Практическия пакет вътре в
партньорските организации и на организирани събития в 6-те
партньорски държави.
На адрес http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/ можете да
свалите продуктите EQVET-US на 6 езика.
Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде
използвана съдържащата се тук информация.

