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Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) е
професионалната организация на фасилити мениджмънт
специалистите в България и играе жизнено важна роля в
популяризиране и повишаване престижа на професията
„Фасилити мениджър“ в България и региона. Асоциацията
е един от най-активните членове на EuroFM и IFMA.
Работейки в тясно сътрудничество с университети в
страната, БГФМА участва в подготовката на бакалавърски
и магистърски програми в областта на недвижимата
собственост и фасилити мениджмънта, а също така,
осигурява като лектори изтъкнати ФМ експерти. В БГФМА
вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на
нашите клиенти, заинтересовани страни и целеви групи,
ние трябва непрекъснато да развиваме нашите
служители и външни експерти.
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Желанието ни бе да организираме образователна мобилност с цел да
подкрепим стремежа за непрекъснато обучение и развитие на персонала на
БГФМА. Предвид тематичната насоченост и профила на нашите обучаеми,
решихме, че най-удачно би било да използваме възможностите на Програма
Еразъм+. Водеща цел за реализирането на този проект и заявените
мобилности бе осъзнатата необходимост от допълнителна квалификация на
членовете на екипа на БГФМА, свързана с все по-нарастващите изисквания на
сектора.

ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +
“КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1 -"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ"
През месец май 2021 Българска фасилити мениджмънт асоциация в
партньорство с FSN Association организираха международна образователна
мобилност на 9 експерти, които взеха участие в специализирано обучение в
Прага по проект „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на
европейския фасилити мениджмънт“. Квалификационното обучение се проведе
в рамките на 10 дни (14 – 23.05.2021). Проектът е съфинансиран от Програма
„Еразъм+“ на Европейския съюз.

ЗА ПРОЕКТНАТА ИДЕЯ

Фасилити мениджмънт секторът в последните 10 години отчита сериозен прогрес, респ.
нараства търсенето на компетентни мениджъри, подплатени със солидна теоретична и
практическа подготовка. Спектърът на действие е широк и постоянно се добавят нови
сегменти. Към момента основните дейности, които ФМ обхваща са всички дейности по
поддръжката и управлението на непроизводствените активи на всяка една компания –
почистване, безопасност, сградни инсталации, BMS системи, CAFM системи,
телекомуникации, ОВК, енергийна ефективност, паркинг системи, пожарна безопасност
и др. Фасилити мениджмънтът е този, който се грижи за осигуряването на комфортна
среда на живущите или работещите в дадената сграда. Сътрудничеството на
Асоциацията с правителствени и местни власти дава на БГФМА възможността да
участва в дискусията относно законодателни промени, касаещи професионалното
управление на имоти, процеси, материални активи и инфраструктура. Конкретната
задача, която си поставихме с реализирането на този проект бе да запълним
натрупалите се образователни дефицити пред нашите обучители в сферата на
фасилити мениджмънта. Придобивайки съвременни компетенции в ФМ-секторът, те ще
имат възможност да прилагат нови подходи в своята преподавателска дейност.

ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕ

Участниците се включиха в 3 различни тематични курса:
Management skills of the Facility Manager;
Facility Management Services;
Quality and Environmental management.

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ
Обучителните резултати, постигнати от участниците:
- Осъвременяване на базисните стандарти, необходими на ФМ лекторите в тяхната практика;
- Умения за идентифициране, селекция и боравене със специфични данни по темата;
- Умения за осъществяване на оценка на данни, информация и цифрово съдържание в областта
на ФМ;
- Усвояване на иновативни техники и подходи за работа с потребители на ФМ обучение;
- Умения за идентифициране на индивидуалните нужди на образователния пазар на ФМ услуги;

Резултати за организацията:
- Разширяване на сътрудничеството с български и европейски ФМ организации
(разрастване на съществуващата партньорска мрежа);
- Интегриране на добри практики в областта;
- Добавяне на сегмента "Управление на околната среда" в контекста на ФМ;
- Умения за управление на образователния процес и създаване на специализирано
съдържание във ФМ;
- Постигане на по-високо равнище на комуникация и сътрудничество с потенциални
потребители на образователни ФМ услуги;
Проект „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на европейския фасилити мениджмънт“ (2019-1BG01-KA104-061856) е съфинансиран от Програма „Еразъм+“ на ЕС. Публикацията излага единствено възгледите на
автора, като програмата и Европейската комисията не носят отговорност за изчерпателността и верността на
информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба.

