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НАРЪЧНИК НА ПОТРЕБИТЕЛ 

 
Ако имате нужда от помощ, моля свържете се с нас на: eyesassociation@gmail.com 

 

Порталът https://www.readywomentraining.eu/ има за цел подобряване на възможностите за 

работа на жени с увреждания на пазара на труда, и по-специално на такива работни места, които са 

свързани с нови сфери на заетост и нововъзникващи сектори. 

 

За да се увеличат тези възможности за заетост, е необходимо да се прилагат нови компетентности и 

умения и да се предложат нови възможности за обучение, ориентирани към използването на ИКТ, 

предприемачеството, обучение за меки умения за по-добра пригодност за заетост, които да са 

насочени конкретно към целевата група на жени с увреждания, като се имат предвид техните 

специфични нужди и уязвимости. 

 

Този уебсайт има следните раздели: 

 

 HOME (НАЧАЛО): В този раздел ще намерите обща информация за уебсайта, ще имате 

достъп до галерията от снимки и видеоклипове, както до курсовете и учебната програма за 

обучители. 

 GUIDE (НАРЪЧНИК): В този раздел ще намерите кратко ръководство, което ще улесни 

управлението на портала, както и достъпа до различните секции. 

 THE PROJECT (ПРОЕКТЪТ): Тук ще намерите кратко описание на проекта Ready Women 

(Подготвени жени), неговите цели и задачи. 

 CONTACTS (КОНТАКТИ): Тук можете да откриете как да се свържете с партньорите по 

проекта в страната, в която пребивавате. 

 BLOG: (БЛОГ): Тук можете да се присъедините към тематичните дискусии, предложени от 

изпълнителите на проекта. 

mailto:eyesassociation@gmail.com
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 FORUM (ФОРУМ): Тук можете да създавате свои теми за дискусия и да участвате в тези, 

предложени от обучители и други жени, посещаващи портала. 

 REGISTER (РЕГИСТРАЦИЯ): Тук можете да се регистрирате за достъп до съдържанието на 

обучението и курсовете. 

 LOGIN (ВХОД): Тук можете да получите директен достъп до курсовете на вашия език, след 

като сте се регистрирали предварително и сте запомнили вашето потребителско име и 

парола. 

 

1. Избор на националния език, на който искате да ползвате портала: 

Кликнете вдясно върху знамето или името на държавата, с чийто език искате да участвате: 

 

 

2. Активиране на опциите за достъп 

 

 

 

Като кликнете върху иконката за достъп, която ще откриете в горния ляв ъгъл на портала, 

чрез кликване можете да изберете опцията, която най-добре отговаря на вашите нужди за 

достъп. 
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3. Достъп до интересуващи ни линкове 

 

A B       C      D 

 

 

 

 

 

 

 

4. Достъп и регистриране за модулите, ако се интересувате от обучението за жени  

 

След това ще се появи друга страница – като кликнете върху съответното изображение можете 

да получите достъп до обучителното съдържание, както и до полезните ресурси: 

 

 

След като влезете в раздела за курсовете, можете да се регистрирате, като кликнете върху бутона 

„регистрация”: 

A. Кликвайки върху него, ще се отвори уеб страницата на проекта: 

http://readywomen.eu. 

B. Кликвайки върху него, ще се отвори Facebook страницата на 

проекта. Следвайте ни! 

C. Кликвайки върху него, ще се отвори инстаграм страницата на 

проекта. Следвайте ни!  

D. http://readywomen.eu. Кликвайки върху него, ще се отвори 

туитър страницата на проекта. Следвайте ни! 

 

Този символ ще се появи в началната секция.  

http://readywomen.eu/
http://readywomen.eu/
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Ако вече сте се регистрирали, всичко, което трябва да направите, е да попълните този формуляр, да 

въведете потребителското си име и парола и да кликнете върху бутона Профил (ВХОД).  
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Ако сте нов потребител, трябва да кликнете в секцията „Регистрация“ и да попълните 

формуляра, който се появява след това:  

 

 

След регистриране в него ще се появи съдържанието на учебните модули. Чрез кликване върху 

иконата на модула можете да получите достъп до съдържанието. Ако сте забравили паролата, 

можете да я получите, като регистрирате нова:  
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Трябва само да въведете имейла или потребителското си име и ще получите имейл с линк, където с 

кликване върху него можете да осъществите този процес: 
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5. Достъп до полезни ресурси за работни места и други социални ресурси: 

За достъп до полезни ресурси за заетост и други социални услуги трябва да кликнете върху това 

изображение на езика на вашата страна от секцията „начало“:  

 

 

 

6. Преглед на цялата информация за обучители / преподаватели 

Трябва да кликнете върху това изображение от секцията „начало“, за да влезете като 

обучител: 

 

След това се получава достъп до друга страница, където е съдържанието, методологията и 

планирането на курса за обучителите, които трябва да следвате за да организирате жобучението си 

по методологията на „Подготвени жени“: 
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При достъпа до всеки обучителен модул ще намерите информацията, организирана по следния 

начин:  
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7. Контакт с различни участващи организации от вашата страна: 

Ще се отвори страница, където ще намерите карта на местоположението на организацията, 

съответното лого, както и формуляр за контакт, който можете да попълните на вашия национален 

език. 

Ако искате да се свържете с проекта като цяло, можете да отправите своя въпрос или да дадете 

предложение за подобрение, като попълните следната форма: 

 

                                                                               
 

8. Участие в блога 

За да влезете, трябва да кликнете върху лентата с менюта в секцията Блог. За да участвате, трябва 

предварително да се регистрирате на нашата страница. 
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9. Участие във форумa 

 

Кликнете върху Форум. Показва се страница с коментари, създадени от администраторите по 

категории, където можете да коментирате въпроси, които представляват интерес за вас. Трябва да 

се регистрирате или логнете, за да оставите коментара си. След като се регистрирате, можете да 

направите нов коментар, следвайки 3 много прости стъпки: 

 

a. Кликнете върху думата "reply" („отговор“), за да отговорите на желания коментар, 

можете да отмените отговора, ако все пак не искате да публикувате коментара. 

b. Напишете коментара в полето за коментар. 

c. Кликнете върху "Post Comment" ( „Публикувай коментар“). 
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Този инструмент, заедно с блога, е много полезен. След като получите достъп до него, можете да се 

свържете с жени, участвали в курсове, които могат да ви помогнат да подобрите вашата 

трудоспособност и социална среда. 

 

10. Споделяне в социалните мрежи 

Можете да споделите нашата страница в социалните медии, като кликнете върху съответното 

лого: 

 


