
ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ
е стратегически партньор на 
Министерството на образованието 
и науката на Република България в 
интегрирането на компетентността 
„предприемчивост и инициативност“.

Президентът на Република България 
Росен Плевнелиев подкрепя официално 
като патрон събитията „Мениджър за 
един ден“ и „Изгряващи звезди“.

ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ БЪЛГАРИЯ

В България от 1997 година
Член на  Junior Achievement Worldwide 
(JAW)
Член на Junior Achievement–Young En-
terprise Europe (JA-YE)
Обучени са над 160 000 ученици
1197 учебни компании
3740 бизнес консултанти

Джуниър Ачийвмънт е най-старата, 
най-голямата и най-бързоразвиващата 
се организация с идеална цел, която 
работи в областта на образованието по 
предприемачество. 

Предлагаме съвременни програми и 
курсове, развиващи знания и умения, 
свързани с:

Целева група: млади хора от 6 до 25 
годишна възраст.

Нашите образователни методи:
Интерактивност
Учене чрез правене
Менторство и въвличане на практици с 
различни професии в образователния 
процес

Сред най-популярните ни събития и 
състезания са:

Мениджър за един ден
Учебна компания
Изгряващи звезди
Летящ старт
Виртуално предприятие (JA TITAN)
Иновационен лагер

“През пролетта на 2006 г. Европейската 
комисия осъзна важната роля на 
предприемаческото обучение за 
бъдещето на Европа и твърдо реши да 
работи усилено в тази посока. Училището 
трябва да направи предприемачеството 
реалност за учениците и аз поздравявам 
JA-YE за успешните програми в тази сфера. 
Те помагат на младите хора да приложат 
наученото на практика, да разберат 
какво всъщност е предприемачеството. 
По този начин учениците стават по- 
самоуверени и мотивирани. Това е 
инвестиция в бъдещето на Европа. 
Благодаря на Junior Achievement – Young 
Enterprise за превъзходната работа и 
желая  изключителен успех.”

Жозе Мануел Барозу,
Председател на Европейската комисия

Лидерство
Икономика

Работа в екип
Бизнес умения

Финансова грамотност
Кариерно ориентиране
Иновации и технологии
Презентационни умения

Развитие на 
предприемаческия дух

 
24 образователни курса и 

бизнес програми

30 000 ученици

2000  учители, обучаващи по 
нашите програми

1 100  училища в цялата 
страна

18  университета

Джуниър Ачийвмънт България
ул. “Христо Белчев” 1, ап. 7, София
тел: 02/989.43.61 или 02/989.36.60

www.jabulgaria.org

„Ние мотивираме 
младите хора да бъдат 
активни и инициативни 

и ги подготвяме да 
знаят как и да могат да 
реализират идеите си в 

конкурентна среда!“

Джуниър Ачийвмънт е официален домакин на Световната седмица по 
предприемачество в България, както и официален партньор на Intel в 
организирането на Intel Business Challenge в България.


