Нещо ново, нещо необичайно!
ЗА БЪДЕЩЕТО – НТС ООД
На 2 декември 2017 г. в Дом на науката и техниката – гр. Варна се
състоя първата информационна среща, на която ученици и родители от
различни варненски училища бяха запознати с идеята на новостартиращ
проект, иницииран от Териториална Огранизация на Научно-технически
съюзи – Варна за създаване на Учебно тренировъчна фирма (УТФ) от
ученици от различни гимназии в града. Водейки се от учебния план, който е
за професионалните гимназии по икономика, учениците, с помощта на
своите ментори, започнаха стъпка по стъпка да предприемат действия по
учредяването на УТФ.
На 9 януари 2018 г. в морската ни столица бе регистриран в Център на
Учебно Тренировъчните Фирми към Министерство на Образованието и
Науката първата учебно тренировъчна фирма ЗА БЪДЕЩЕТО – НТС ООД,
която не е заложена в учебен план в училище. Фирмата осъществява
дейността си в сградата на ТО на НТС - Варна. Фирмата организира и
предлага услуги в сферата на образованието. Фирмата е с предмет на
дейност организиране и провеждане на обучителни дейности, курсове,
семинари, тренинг и др.
Екипът се състои от ученици от различни училища – ВТГ „Георги
Стойков Раковски“, НУИ „Добри Христов“, МГ „Д-р Петър Берон“, ГПЧЕ „Йоан
Екзарх“, IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, СУЕО „А. С. Пушкин“, ПГЕ - Варна.
Фирмата е структурирана в следните отдели: „Управленски отдел”, „Отдел
Реклама, маркетинг и PR”, „Отдел IT”, „Организационен отдел” и „Финансово
– счетоводен отдел”. Някои от учениците членуват в НТС - Варна, тъй като са
участвали и в други клубове като “Млад бързописец” и “Млад предприемач”.
Главната цел на фирмата е да подпомогне участниците да усвоят и
придобият нови умения в различните сфери на предприемачеството, да
насърчи иновативното им мислене, както и да им предостави възможности за
по-добрата реализация в конкурентна пазарна среда.
Всички членове на новосформирания екип усилено се трудят за
успешното представяне на фирмата в XXI ПАНАИР НА УЧЕБНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ “МЛАД ПРЕДПРИЕМАЧ”, който ще се проведе на 26 и 27 април
в гр. Пловдив.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

