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DUO-Day 

Duo day е кампания за повишаване на осведомеността сред местните власти , служители и др. 
GTB са забелязали, че хората с трудови увреждания все още не получават равни възможности 
за работа. 
 
Целта на тази инициатива е да помогне на работодателите да се запознаят с уменията , 
отдадеността и възможностите на търсещите работа хора с трудови увреждания. Търсещите 
работа имат възможност да покажат своите таланти и да разберат дали представите им за 
дадена длъжност отговарят на реалността.  
 

 

Служителите по заетостта получават по-ясна представа от какъв персонал се нуждаят фирмите, 

за да направят по-добър бъдещ профил на клиентите си. Те получават възможност да 

информират компаниите за редица възможности за подкрепа. 

Duo day е "Ден на истината" (непреводима игра на думи с „Do-day“) за търсещите работа, 

които имат повече проблеми с намирането на работа заради влошено здравословно 

състояние или увреждане. Фирми, неправителствени организации, социални служби и 

местните власти отварят вратите си за един ден. През този ден лицето, което търси работа, 

работи заедно с действащ служител. 

Duo day дава възможност на компаниите да разкрият стажантски места за търсещите работа 

хора с увреждания, водещи до ограничения. Благодарение на успеха на последните пет 

издания, през 2015 година събитието беше проведено в цялата страна. Партньори от цялата 

страна поставиха темата „Работа с хора с увреждания, работещи хора с увреждания“ на 

картата на обществения дебат в Белгия. 
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Хората с увреждания трябва да получават повече възможности да убедят работодателите в 

своите способностите. Често компаниите не познават възможностите за стимулиране, които 

могат да подкрепят търсещите работа. Точно затова GTB създаде Duo day. 

Тази инициатива има две големи цели. От една страна, да покаже на работодателите уменията 

и възможностите на хората с увреждания, а от друга, търсещите работа хора с увреждания да 

получат възможност да се запознаят с особеностите на работното място и да проверят 

възможностите и предварителните си нагласи за това работно място в реална среда. 

През 2015 година участие са взели 504 фирми и 651 човека, търсещи работа. Duo day е отворен 

и достъпен за всички видове фирми в Белгия . 

 

 

Контакт с инициаторите 

Име:  GTB  

Правен статут:  организация с нестопанска цел 

Официален адрес на организацията: 

 Адрес: Kongostraat 7 

 Пощенски код:  9000    Град: Ghent 

Телефон: 0032 9 248 53 77 

E-mail: info@gtb-vlaanderen.be 

 http://www.gtb-vlaanderen.be 

www.duoday.be 
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