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1. Кратко представяне на проекта 

 

Основна цел на този проект е да подпомогне интеграцията и активната заетост на групи в 

неравностойно положение в България, чрез изследване и трансфериране на успешни модели 

за развитие на меки умения, в това число езикови обучения и програми за включване на пазарa 

на труда, специално създадени за целевите групи. Проектът взаимства добри практики от 

Австрия и Германия, където подобни програми 

вече са показали отлични резултати. 

 

Настоящият проект предвижда разработването на 

няколко обучителни мерки относно процеса на 

насърчаване заетостта на младежи в 

неравностойно положение – тримесечна програма 

за обучение на младежи в неравностойно 

положение, двудневно обучение за служители в 

отдел „Човешки ресурси”, както и коучинг за 

специалисти „Човешки ресурси”. 

 

 

Организации, участващи в проекта:   

 

КАТРO България (бенефициент; www.catro.com) е водеща консултантска компания в областта 

на човешките ресурси в България, част от международната група CATRO Personalbertung, 

dieBerater и MAKAM. В България компанията е специализирана в подбора и набора на 

персонал, обучение и развитие на мениджърски екипи и служители, коучинг и 

изпълнение/консултиране на Европейски проекти. 

 

dieBerater (www.dieberater.com) е австрийска консултантска компания, специализирана в 

областта на професионалните обучения, обучения в меки умения, ИКТ тренинги, езикови 

курсове и коучинг. dieBerater обучава  годишно 25 000 души, като основният фокус на работа е 

насърчаване и мотивиране на търсещите работа. Като основател на международната 

платформа мостове към Европа (bridges to europe), dieBerater предлага  и консултации, 

координация и подкрепа на различни Европейски проекти. 

 

Фондация на бизнеса за образованието (www.fbo.bg) е българска неправителствена 

организация с консултантски дейности в областта на образованието за възрастни. През 2005 г. 

ФБО стартира в България американска програма за сертифициране в областта на кариерно 

консултантиране (GCDF). От тогава досега, организацията е сертифицирала над 1000 учители 

от българските средни училища. ФБО е избрана за доставчик в две големи публични тръжни 

процедури, чрез които са обучени нови 150 кариерни консултанти и 800 студенти са подкрепени 

да намерят стажове в държавната администратция.  

 

BUPNET (www.bupnet.de) провеждат обучения и консултиране на фирми, държавни институции 

и неправителствени организации. От 1997 BUPNET е разработила и реализирала редица 

интегрирани проекти за професионално образование, европейски проекти и електронно 

Дефиниция за „млади хора в 
неравностойно положение“ 

 18 – 29 годишна възраст 

 В социално- икономическо 
неравностойно положение (напр. от 
домове за деца, лишени от 
родителски грижи)  

 Които не са успели да завършат 
своето образование и/или 
професионално обучение 

../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GTH3OLKR/www.catro.com)
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GTH3OLKR/www.dieberater.com
http://www.bridgestoeurope.com/
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GTH3OLKR/www.fbo.bg
../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GTH3OLKR/www.bupnet.de
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обучение. Организацията има 15 години опит с обучения, насочени към търсещите работа хора, 

както и към тези, които вече работят.  

 

Българската Национална Агенция по Заетостта (асоцииран партньор, 

www.az.government.bg) е изпълнителна агенция към Министерството на труда и социалната 

политика за изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта. 

 

Две са основните цели в проектната фаза "Изследване и анализ": 

- Да се проучат най-добрите практики в областта на развитие на меки умения и програми 

за насърчаване и мотивиране на безработни младежи, провеждани от службите по 

заетостта в Германия и Австрия, (вкл. програми за обмен на млади хора, търсещи 

работа, както и обучителни програми за специалисти по човешки ресурси как да се 

справят с т.нар.“трудни“ млади хора) и да изследва и оцени потенциала за трансфер на 

различните програми; 

- Да се проучат нагласите на българските компании относно наемането на работа на 

"трудни млади хора" - готовност, предимства и потенциални предизвикателства, както и 

да се анализира необходимостта от адаптация на планираните обучителни програми 

към нуждите на младите хора, така че да ги подготвят за реалността в бизнес средата и 

да спомогнат за развитието на подходящи умения, адекватни за пазара на труда.  

 

Проучването на добри практики беше проведено директно от чуждестранните партньори в 

консорциума по проекта - BUPNET за Германия и dieBerater ® за Австрия.  За неговите цели,те 

са използвали търсене по ключови думи в локалните бази данни, комбинирано с документални 

изследвания. 

 

Проучването на нагласите на българските работодатели беше проведено с помощта на кратък 

онлайн въпросник (виж Приложение А) и 3 задълбочени интервюта. Тази част от етапа на 

проучване и анализ бе реализирана от българските организации в консорциума - КАТРО 

България и ФБО. И двете организации разполагат с много добри професионални мрежи, 

включващи водещи български компании от различни браншове - банков и финансов сектор, 

застраховане, телекомуникации, бързооборотни стоки, автомобилна електроника, 

производство, слънчеви системи, строителство, енергетика и IT. 

 

Избраната методика за онлайн анкетата е структуриран въпросник (затворени въпроси, 

позволяващи кратки коментари). Основната причина за това е, осигуряването на обективно 

сравнение на различни отговори и ясно определяне на водещите тенденции. 

 

Представители на общо 36 компании, с различни мащаби и от различни сектори, взеха участие 

в онлайн въпросника. Важно да се отбележи, че 28% от участващите компании са в топ 100 на 

най-големите български компании (според Капитал Top 100 класация за 2012 г.).  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.az.government.bg/
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2. Резюме на основните резултати от анкетата и интервюта с българските 

работодатели 

 

По- долу са обобщени и подчертани основните резултати от въпросника. 

 

 

Най-важната социална/лична компетентност в бизнес средите е уменнието за комуникация 

(78%). 

 

Основни предимства и причини, свързани с наемането на млади хора с проблемно социално 

поведение и/или липса на образование и обучение, са социалните/социално-политически 

причини, свързани със зачитане правата на човека, предоставяне на равни възможности и 

даване на пример за подражание в обществото. Равен процент значимост е отдаден и на 

позиционирането като социално-отговорен работодател. 

 

Заетост на младежи в неравностойно положение - 31% от компаниите вече имат опит с 

наемането на младежи в неравностойно положение, 87% споделят готовност да наемат такива 

младежи в бъдеще. 

 

Основните предизвикателства с интеграцията/заетостта на по-горе описаната група от 

млади хора са силно свързани с най-важната посочена бизнес компетентност – уменията за 

комуникация, разбиране и изразяване, както и езикови умения. По-голямата част от 

анкетираните работодатели подчертават колко е важно общуването за техния бизнес и са 

загрижени за недостатъчния опит на младежите в бизнес комуникацията и нейните 

особености. Еднакво силна е загрижеността за социалните умения и способността за 

работа в екип. 

 

Подкрепа на служителите, които работят с младежи в неравностойно положение: 

Външна подкрепа под формата на обучение/подготовка за осигуряване на безпроблемната 

интеграция на младежи в неравностойно положение, се предлага на ЧР експертите в едва 9% 

от фирмите. 

Коучингът беше подчертан като подходящ метод  от 28% от участниците, особено потвърден 

от фирмите, с които бяха проведени лични интервюта. Те го посочиха като метод, който 

осигурява индивидуална подкрепа в различни работни ситуации, които не могат да бъдат 

описани в общо ръководство или материали за обучение на служителите.  

 

Допълнителни резултати и коментари: 

 

Както може да бъде видяно от графиката по-долу, 64% от компаниите подчертават, че 

неформалните умения и компетенции са от голямо значение за бизнеса. Това означава,че 

кандидат със силно развити социални, личностни и организационни качества би имал 

предимство в процеса на подбор. 
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Как бихте оценили важността на социалните, личностни и организационни качества и 

компетенции за Вашия бизнес?  

 

 

 

 

 

Много важно 23 64% 

Важно 11 31% 

Средно важно 2 6% 

Недостатъчно важно 0 0% 

Неважно 0 0% 

 

 

Всички тези умения, влизащи в горепосочената категория, биха могли да бъдат развити извън 

формалните образователни институции, например във външни допълнителни обучения, 

каквито са и обученията към програмата на проекта „Get Ready 2 Work - Готови за работа“. 

 

Следните меки умения са оценени от компаниите като най-важни и ще бъдат включени в 

модулната обучителна програма на младежите: 

 

Комуникацията е посочена от  78% от компаниите, участвали в проучването, като най-значима 

компетенция за техния бизнес. Този резултат не е изненадващ за консорциума по проекта, тъй 

като ефективната комуникация е съществена и необходима за всяка индустрия, на всяко 

организационно ниво, във всеки екип, а също така е и важна част от общуването с партньори и 

клиенти. Този резултат бе потвърден и от задълбочените интервюта, проведени с мениджъри 

„Човешки ресурси”  на три от компаниите, взели участие в анкетата.  

 

Компетенцията ориентация към клиента също получи голяма част от вота на анкетираните; 

представителите на общо 25 от 36-те компании смятат, че това е умение от висока или много 

висока важност. Това е основна компетентност, тясно свързана с добрите комуникативни 

умения, която е изключително важна за компании от сектора на бързооборотните стоки и 

аутсорсинг сектора (подобни компании също са участвали в проучването). Отношението към 

клиента остава много важна компетентност и за компании от други сектори. Поради тази 

причина, консорциумът по проекта ще включи специален модул в учебния план на 

предстоящата обучителна програма, който ще се фокусира върху тази компетенция с идеята да 

се насърчи развитието на "отношение към клиента" в нагласите на младите хора. 

 

Както мениджърът „Човешки ресурси” на Билла България заяви в своето интервю: 

„Изграждането на позитивно отношение към клиента е много по-лесно при младите хора, в 

сравнение с "по-старите поколения", които живеят със стереотипите на отминалите 

години. Младите хора са по-гъвкави, а също и по-взискателни, но "рационално взискателни", 

което означава, че те знаят точно какво искат и активно защитават потребителските си 

права, а по този начин, те могат по-добре да разберат философията на клиента.“ 
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Комуникация 

 

Отношение към клиента 

Ниво на 

важност* 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Брой на 

гласувалите 

за това ниво 

0 

0 

2 

6 

28 
 

% на 

отговори 

 

0% 

0% 

6% 

17% 

78% 
 

Ниво на 

важност 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Брой 

участници 

 

0 

2 

3 

4 

27 
 

% на отговори 

 

 

0% 

6% 

8% 

11% 

75% 
 

* Нивото на важност се определя по скала от 1 до 5, като 1 е "много ниско" и 5 "много 

високо”* 

 

Други ключови умения, посочени като много важни, са работа в екип (67%) и разрешаване на 

проблеми (53%). Като HR компания, бенефициентът по проекта е напълно съгласен със 

значимостта на двете умения за изграждането на добра работна среда и успешното развитие 

на една компания. Поради тази причина, в обучителната програма ще бъдат включени 

различни модули, насочени към развитие на умения за работа в екип и умения за решаване на 

проблеми. 

 

Работа в екип  

 

Умения за решаване на проблеми 

 

Ниво на 

важност 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Брой на 

гласувалите 

за тованиво 

 0 

 0 

 1 

 11 

 24 
 

  

% на 

отговори 

 

0% 

0% 

3% 

31% 

67% 
 

 

Ниво на 

важност 

 

1 

2 

3 

4 

5 
 

Брой 

участници 

 

 0 

 0 

 4 

 13 

 19 
 

 

% на отговори 

 

 

0% 

0% 

11% 

36% 

53% 
 

 

 

 

Приблизително една трета от представителите на компаниите са споделили, че според техния 

опит, уменията за общуване и отношение към клиента са най-трудно срещани сред младите 

кандидати за работа. По отношение на комуникацията, някои от интервюираните мениджъри 

„Човешки ресурси” споделиха, че не комуникацията като цяло, а недостатъчната 
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подготовка/опит в следването на правилата за комуникация в структурирана бизнес среда е 

това, което липсва у младите хора (Billa).  Това ясно подчертава необходимостта, в 

обучителните модули да се наблегне на практически упражнения, развиващи тези умения. 

 

Наемането на работа на младежи в неравностойно положение има своите предимства, но носи 

и потенциални предизвикателства за компаниите - целта на проекта е да се проучат, както 

предимствата, така и предизвикателствата в очите на предлагащите работа организации. 

 

На участниците бяха дадени седем основни категории потенциални предимства, от които те 

могат да избират: социални / социално-политически причини; лични причини; икономически 

предимства; позициониране като социално отговорен работодател (напр. компания с КСО 

политика); младите хора могат да донесат нови/иновативни идеи на компанията; младите хора 

са гъвкави и следователно могат да бъдат "оформяни". Както се вижда, категориите са 

формулирани много широко, за да се даде възможност на всеки участник да даде собствени 

реални примери. 

 

Повече от половината от участващите компании подчертават "социални/социално-политически 

причини", в съчетание с "позициониране като социално отговорен работодател (например 

политика на КСО)", като основни и най-важни мотиви за наемането на младежи в 

неравностойно положение. Участниците дадоха следните обяснения като примери: 

 

„Пример за подражание от гледна точка на откритост и обективност“ 

 

„Проява на  социална отговорност, която да дава пример на служителите да я 

прилагат и извън компанията“  

 

 „Ние вярваме,че на всеки човек трябва да бъде дадена равна възможност за кариерно  

развитие, без значение дали е в неравностойно положение или не. Също така, 

вярваме,че хората в неравностойно положение могат да допринесат за развитието 

на един добър продукт толкова, колкото и всеки друг, а дори и повече“ 

 

„Тези млади хора имат нужда някой да им даде възможност,защото някои от тях 

имат  висше образование и са способни, но поради много причини, никой не иска да ги 

наеме на работа...дефинирано е от закона, хората трябва да имат еднакви шансове 

за развитие“  

 

„Младите хора в неравностойно положение трябва да имат възможността да 

работят и да се развиват. Като обмисляме техните кандидатури и евентуално 

наемаме тези кандидати на работа, нашата компания ще допринесе за прогреса на 

обществото като  попомага интеграцията на тези социални групи“ 

 

„Да работим за по-добра социална и образователна интеграция на хората в 

неравностойно положение е част от нашата глобална корпоративна политика и 

организационна култура. Освен това, аз имам силна лична мотивация, тъй като 

имам предишен опит като доброволец в няколко младежки неправителствени 

организации“, Владислав Маринов, Мениджър Човешки Ресурси, Билла, България 
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Цитати на участниците, посочени в полето „Пример“ на споменатите категории отговори и лични 

интервюта с някой Мениджъри Човешки Ресурси  

 

Третата категория отговори, избрана от 50% от анкетираните, разкрива един интересен 

мотиватор за наемане на млади хора в неравностойно положение – „младите хора могат да 

донесат нови/иновативни идеи в компанията“. Ето конкретни цитати, дадени от 

представителите на компаниите: 

 

„Хората в неравностойно положение могат да бъдат дори по-креативни, заради 

трудностите, с които се сблъскват всеки ден.“ 

 

„Тези хора е възможно да са засилили свои други компетенции и способности като 

компенсация. Някои хора в неравностойно положение, които познавам, имат по-

отговорно отношение и могат да сътрудничат за създаването на лоялност.“ 

 

„Имат различна гледна точка и са много мотивирани да покажат най-доброто от себе 

си.“  

 

„Мотивацията на младите служители е по-висока по естествени причини, те са по-

склонни към проактивно участие в стратегическите и оперативни дискусии, по време на 

брейнстормване и пр. и имат склонността да подхождат по-емоционално към нови 

кампании и проекти, което води до по-задълбочено участие. " 

 

 

 

Елена Ватрачка, мениджър „Човешки ресурси” на Schneider Electric България също подкрепя 

този аргумент и е убедена, че младежите в неравностойно положение ще донесат на 

компанията иновативен и различен поглед, ще допринесат за разнообразието в 

организационната култура. 

 

Наемането на работа на младежи в неравностойно положение е много отговорна и 

предизвикателна задача. За да се ползват от предимствата на тази целева група, служителите 

първо трябва да бъдат добре подготвени за справяне с всички потенциални трудности. 

Участниците във фазата на проучване и анализ отговориха и на въпроса "Къде виждате 

проблемите с интеграцията / заетостта на младежите в неравностойно положение?" 

 

В съответствие със заявените  основни компетенции в работата им, почти половината от 

фирмите изразяват своите опасения за необходимата комуникация/разбиране/език и умения 

за изразяване на младежите в неравностойно положение. Независимо от бранша, участниците 

споделят, че естеството на самия бизнес е комуникация, "така че това е една много важна 

компетентност за нас ". Комуникацията е процес, в който участва повече от един участник. В 

този смисъл,  според друга гледна точка на анкетираните: "... проблемът е в разбирането от 

останалата част от обществото. Ние не трябва да забравяме, че в продължение на 

няколко десетилетия тези хора са били изолирани от останалата част от обществото, 

най-често в социални домове извън големите градове. Мисля, че манталитетът на 

"нормалните" хора, трябва да се промени.“ 
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Липсата на трудови навици също се споменава като потенциално предизвикателство, с което 

работодателите могат да се сблъскат: "Тези млади хора може да имат някои навици, които да 

влязат в конфликт с работните практики на други служители от компанията, например 

очакването да се отнасят към тях с повече внимание, грижа и готовност за съдействие".  

Или, както мениджърът „Човешки ресурси” на Billa споделя: „Тези млади хора могат да имат 

трудности в спазването на строг работен график, проблеми с вътрешните правила, като 

спазване на дрескод и изискванията за безопасност.” 

 

Проблемите с комуникацията и липсата на работни навици могат да доведат до друго голямо 

предизвикателство, посочено от 17 фирми като евентуален проблем за интеграция и заетост на 

младите хора в неравностойно положение - социални умения и уменията за работа в екип. 

 

Ето как изразяват своите опасения: 

 

"Тъй като хората с увреждания обикновено са отхвърлени от повечето хора, 

понякога това може да засегне техните социални умения и поради тази причина, те 

биха могли да се интегрират по-трудно в екип." 

 

"Вероятно липсата на опит за работа в екип, може да се превърне в проблем." 

 

"Те са прекарали по-голямата част от времето си сами. Не са ходили на училище, не 

са имали много приятели и социален живот, поради което не са свикнали да правят 

неща с други хора. " 

 

"Те може да не са имали възможност да научат/получат достатъчно социален опит. 

Това е една от основните цели в бъдещи обучения от този тип. " 

 

"Те нямат създадено това чувство за "връзка" с другите - което е естествено 

следствие от предишния им опит." 

 

Един много интересен поглед към тази тема и от двете страни на проблема, бе даден от HR 

мениджъра на Schneider Electric България в интервюто, по повод фазата на проучване и анализ 

на настоящия проект: 

"Ние живеем в едно много добре информирано общество, но умението да имаме съзнание за 

другия, да сме наясно как може да му помогнем, да минимализираме стереотипите и да 

помогнем да открие своя скрит потенциал, е от решаващо значение." 

Това изявление ясно показва важната роля на компаниите за интеграцията на младежи в 

неравностойно положение. Успехът на подобни каузи, като тази на настоящия проект, би бил 

невъзможен, без подкрепата на специалистите „Човешки ресурси”, които работят в 

организациите. Тяхното включване ще осигури безпроблемната интеграция на младежите в 

неравностойно положение и евентуалната възможност за дългосрочно ангажиране на тези 

млади хора. 

 

Една от целите на текущата фаза на проекта е да се проучат и анализират конкретните 

потребности на компаниите, така че да се разработи обучение, което да осигури необходимата 

подкрепа на посочените експерти. 
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Като цяло, фирмите искат да знаят повече за тази целева група и за подобряването на техните 

лични компетентности, като комуникация и лидерство. 

 

 

"Тренинг за меки умения, но със специален подход за работа с хора в неравностойно 

положение." 

 

"Дълбоко разбиране на поведението на тази група хора." 

 

"Търпение, способност да се уважават и зачитат различията, положително 

лидерско отношение, преговори, комуникация." 

 

"Познания и компетентност за справяне като цяло с въпросите за разнообразието и 

различията." 

 

"Умения за разработване/адаптиране на програми за интеграция на уязвими младежи 

в бизнес организациите."  

 

 

Общо 58% от участниците биха желали да получат горепосочената външна подкрепа под 

формата на коучинг или консултиране. 19 участника посочват също така обучението в меки 

умения като ефективен канал за постигане на тези цели. 

 

"Методът на коучинга отваря хоризонти за възприемане на идеята, че всеки човек е 

уникален, докато обученията и наръчниците само ще ни дадат общата рамка за справяне с 

тези въпроси." Елена Ватрачка, HR мениджър, Schneider Electric 

 

Владислав Маринов – мениджър „Човешки ресурси” на Billa България, също подкрепя това 

изказване: "... коучингът е метод, който работи на нивото на отношенията, ценностите и 

вярванията, а всички те са от решаващо значение, когато се говори за интеграция на хора 

в неравностойно положение". 

 

 %
  

 

Тъй като 73% от фирмите не са предприемали мерки в тази насока досега, консорциумът по 

проекта ще осигури необходимата външна подкрепа, за да се гарантира успешната интеграция 
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и работна заетост на младежите в неравностойно положение - в проекта и след това. Един 

добре подготвен специалист по човешки ресурси, който осъзнава предимствата от наемането 

на такива младежи на работа и в същото време е уверен, че ще се справи с 

предизвикателствата, ще бъде много по-отворен да разгледа такива кандидати за работа в 

бъдеще. Според един от мениджърите „Човешки ресурси” на водеща енергийна компания, 

„специалистите по човешки ресурси са свикнали да получават "крайния продукт - образован, 

опитен" и само трябва да решат кой от тях искат да наемат. Когато говорим за наемане 

на младежи в неравностойно положение, човек трябва да бъде в състояние да погледне под 

повърхността и да открие действителния потенциал на човека, без да има някакви 

дипломи и референции, на които да разчита”. 

 

Именно откриването на потенциала на уязвими младежи е една от водещите идеи, които стоят 

в основата на проекта  „Готови за Работа“. 

 

3. Проучване на  добри практики 

 
Чуждестранните партньори в консорциума по проекта проведоха задълбочено проучване на 

съществуващите европейски проекти за насърчаване и мотивиране на безработни младежи, 

чрез изследването на различни информационни източници. Те са обобщили резултатите от тях 

в изследователска рамка с идентичен формат, за да бъдат по-лесно сравними. 

 

Добри практики от Австрия: 
 

Име на проекта 
 

Готови за работа (Ready 2 Work) 

Координатор/ 
партньор 

die Berater 

Програма за 
финансиране 
 

Програма на Австрийската Агенция по Заетостта (Долна Австрия) 

Продължителност 
 

12 месеца (2010) 

Интернет страница на 
проекта (ако е 
налична) 

- 

Цели 
 

Целева група: 

Млади хора между 19 и 25 години, които:  

 Търсят работа или стаж и имат нужда от насърчаване и 

мотивация, професионална ориентация и подкрепа за 

развитие на прилаганите от тях стратегии  

 Искат да се явят повторно на изпит за завършване на стаж 

 Имат специфични образователни нужди   

 Имат проблеми с наркотиците и искат да бъдат обучавани и 

подкрепяни, за да се завърнат на пазара на труда  
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Цели: 

 Устойчива интеграция на пазара на труда  

 Целенасочена ориентация към пазара на труда и 

възможностите за обучения 

 Специфична подкрепа към тези, които срещат образователни 

трудности и/или имащи проблеми с наркотиците 

 Успешно завършване на стаж 

 Премахване на училищните ограничения 

 Коучинг и обучителна подкрепа за финалния стажантски 

изпит  

 Мотивация и насърчаване 

Основни дейности Структура: 
 

 Увод 

 Групово обучение 
o Понеделник - Петък, 8:00 – 14:30  

 Стаж в компании (4 седмици) с подкрепа от наставник; 
младежите могат сами да си намерят компания за стаж, 
обучителите и коучовете осигуряват подкрепа при нужда  

 Индивидуален коучинг: целта му е рефлексия на опита от  
стажа и даване на структурирана обратна връзка от 
компанията  

Времетраене за един участник: 12 седмици 
 

 
Успоредно с това, се предлага социално-педагогическа подкрепа и 
коучинг за специфични въпроси и нужди като образователни 
бариери, проблеми с наркотиците. Непрекъснато се предлага и 
кризисна интервенция,  както и подкрепа в изграждане на мрежи и 
сътрудничеството с конкретни местни информационни центрове и 
експерти. 
 
За тези,които искат да се явят на финалния стажантски изпит се 
осигурява: 

 Изясняване на възможността за посещаване на 
професионално училище 

 Допълнителни помощни класове 

 Тестове и изпити в различните тематични области 

 Симулация на изпитния процес, с цел да се намали стреса и 
напрежението по време на реалния изпит 

 
 
Съдържание на обучението: 

 Мотивация:  
o Анализ на ситуацията, идентифициране на 

ограниченията 
o Целенасочена работа спрямо съответните нужди и 



 
 

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. КАТРО България ЕООД носи цялта 
отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална 
позиция на Европейския съюз или Министерството на Труда и Социалната Политика.     

   Page 13 

цели, проверка на възможностите за постигане на 
целите; портфолио на приоритетите 

o Проверка на ресурсите 
o Развитие на себеусещане  и възприятие на другите 
o Подсилване на силните страни 
o Подсилване на социалните и междукултурните 

компетенции; справяне със сегашна и бъдеща 
несигурност  

o Укрепване на самочувствието 
o Управление на времето и стреса 
o Здраве и работа 
o Справяне с държавни органи/институции 
o Индивидуален анализ на силните и слаби страни 
o Справяне в конфликни ситуации 

 

 Професионална ориентация: 
o Възможности за обучение 
o Създаване на представа/образ за различни 

професионални групи 
o Запознаване с различни професионални биографии 
o Дефиниране на реалистични професионални цели  
o Разработване на кариерен план  
o Обучение по ИКТ: основни познания за работа с 

компютър, основни познания Windows, писане на 
имейли 
 

 Стратегия за действие  
o Подготовка на документи за кандидатстване за работа 
o Интервю за работа, техники за преговаряне, 

презентационни умения (включващи видео обучения 
и анализи), комуникативни стратегии, подходящо 
облекло  

o Справяне с конкретни ситуации ( напр. самотни майки, 
липса на опит и др.), справяне с напрежението  

o Процедури за оценка  
o Включване на служители и стажанти  
o Информация за актуалното състояние на пазара на 

труда, услуги, помощи  и обезщетения предлагани от 
Националната Агенция по Заетостта  
 

 Справяне с образователни бариери  
o Анализ на стиловете за учене  
o Обучителни техники, планиране и организация  
o Трениране на паметта  
o Фитнес за мозъка  
o Учене през целия живот или учене в училище  

 

 Предметно съдържание в случай на образователни дефицити   
o Основни знания по английски език 
o Трениране на логиката  
o Немски правопис 
o Четене, писане и аритметика  
o Математика 
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 Активно търсене на работа и кандидатстване за работа/стаж  

Основни резултати 
 

През 2010 година общо 55 участника (25 жени/ 30 мъже) са 
преминали програмата успешно. 44% от тях  са между 15 - 17 
годишна възраст, 45% - на 18-19 години и 11% между 20-25 
години,със следните недостатъци: 

 23%: отпаднали от училище или друга образователна форма  

 18%: мобилни проблеми (липса на подходящ градски 
транспорт между местоживеене и месторабота) 

 11%: бедни езикови умения 

 16%: дезориентирани по отношение на професионалните и 
обучителни възможности 

 23: образователен дефицит (писане, аритметика,...)  

 45%: липса на мотивация 
 
Като резултат от обучителната програма:  

 52% са назначени на работа, започнали са да посещават 
училище или друга форма на обучение  

 69% са завършили стажантски програми, няколко от тях са 
започнали работа или стаж в компания   

 11 % отпаднали поради дълго отсъствие  
 
Водещата организация die Berater е получила предимно 
положителни отзиви от младите участници. Специално е подчертано, 
адресирането на обученията и подкрепата към индивидуалните 
нужди на участниците. 
 

Тансфер на иновации 
към БГи „Готови за 
Работа“  
 

Този проект или части от него, могат да бъдат трансферирани, ако е 
възможно  реализирането на стажове в България. С цел да се 
откликне на конкретните нужди за обучения и коучинг на целевата 
група (младежи), следва те да се определят по-подробно.  

Коментари, 
допълнителна 
информация 
 

Това е само една от редицата мерки, насочени към младите хора, 
които dieBerater е въвел за австрийския трудов пазар. 
Някои от мерките включват и родителите на младите хора 
(информационни събития, индивидуално обучение, в случай на 
трудна семейна среда  и др.)  

 
 

Име на проекта space!lab3 – I pimp my future  
(spacelab) 
Spacelab – Променям бъдещето си 

Координатори/ 
Партньори 

Проектът е осъществен от три организации с нестопанска цел,а 
именно:  

 Volkshilfe Beschäftigung (VHB),  
Социални услуги от името на Агенция по заетостта във 
Виена, Федерална Социална Служба Виена, община Виена и 
the Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfond (WAFF) – 
Виенската служба Vienna Employee Promotion Fondverein  

 Verein Wiener Jugendzentren (VJZ),  
Виенски съюз на младежта   

 Verein zur Schaffung offener Kultur- und Werkstättenhäuser 
(WUK) 
Асоциация за изграждането на отворена култура  

Финансиране на 1.1.2010 – 2012: Финансиран от Европейския Социален Фонд 
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програмата 
 

Този проект е финансиран от waff (Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds), Виенския Фонд за насърчаване на безработицата, 
с бюджет от 1.236 милиона евро и от Агенцията по заетостта (AMS 
Arbeitsmarktservice).  Допълнително, проектът е подкрепен от 
Общински отдел №13 във Виена (MA 13: Образование и работа с 
младежи), който осигурява персонал и инфраструктура чрез своята 
Асоциация на младежките центрове във Виена. 

Продължителност 
 

Променлива 

Интернет страница 
(ако е активна) 

www.spacelab.cc  

История Мерките за подпомагане на младите хора след училище за тяхната 
интеграция и квалификация на  пазара на труда, са неефективни, ако 
лицата нямат достъп до тези мерки или не ги използват (вече), 
защото не отговарят на техните нужди или обикновено са  с твърде 
високи изисквания. Подобни проучвания показват, че през октомври 
2007 г. е имало 10,260 млади хора, живеещи във Виена (между 15 - 
20 годишна възраст), които са се нуждаели спешно от квалификация. 
24% са били безработни, не са посещавали никакви допълнителни 
обучения и не са били регистрирани на пазара на труда. 

Цели 
 

Целева група 
spacelab е насочен към млади хора от 15 до 25 годишна възраст, 
живеещи във Виена, които могат да бъдат „социално изключени“. 
Участниците отговарят на поне един от долупосочените критерии:  

 Не са завършили училище или са посещавали само 
задължителното училище  

 Имат затруднения в прехода от училищна среда към пазара 
на труда  

 Имат неясни или нереалистични идеи за бъдещото си 
професионално развитие и кариерен път  

 Нямат или имат много кратък опит в платена заетост  

 Имат проблеми от няколко сфери (напр. имигрантски 
произход)  

 Получават социални помощи 

 Нямат работа (не/получават социални помощи) 

 Все още не попадат в системата за подпомагане на Агенция 
по заетоста (AMS) 

 Не могат да бъдат „достигнати“ чрез стандартните 
инструменти на AMS, които са част от политиката на пазара 
на труда  

 
Цели: 
Програмата Spacelab е „нисък праг“ услуга на пазара на труда, 
подкрепяща управлението на прехода от училище към пазара на 
труда. Програмата се фокусира върху взаимодействието между 
отворена работа, насочена към младежи и мерките на пазара на 
труда. 
Проектът предлага възможности за навлизане в работна среда, 
придобиване на умения и професионално обучение. Важна цел е да 
се насърчи неизползваният потенциал на младите хора и да се 
определят предизвикателствата пред тях. Следователно 
консорциумът си поставя за цели да: 

 Активира и насърчи целевата група 

http://www.spacelab.cc/
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 Стабилизира участниците (в икономически и психически план)  

 Интегрира участниците към системата за получаване на 
помощи и системата на заетост  

 Развиват своите лични перспективи 

 Изготвят индивидуални планове за кариерно развитие  

 Развият потенциала и уменията си  

 Дефинират трудностите в образователен план  

 Да се насърчат възможностите им да се присъединят към 
други форми на обучение 

 Да им се даде практически ориентирани професионални 
насоки  

 Развият своите компетенции  

Основни дейности 
 

Освен социално-възпитателната работа с младежите на терен, 
spacelab дейностите се провеждат на две места. 
 
Преглед на модулите: 
 
Модул „Отворено пространство“ – разходи се и се информирай  

 неангажиращо и безплатно  
 
Модул „Тествай“ - опитай  

 един ден тренинги/ уъркшопове  
o „Озеленяване“: в новата програма Seestadt Aspern, 

младежите помагат при озеленяването на различни 
зони със съдействието на wien3420 aspern 
development AG and Landschaftsarchitekturbüro zwok  

o „Екология“: създаване на зеленчукова градина, 
готвене, продукция на козметика, подпомагане  
почистването на ливади и гори  

o „Офис и Медия“: продукция на музика и филми, 
изготвяне на брошури за събития, въведение в 
работата в радио, интернет издание на вестник  

o „Творчество“: създаване на прости вещи (напр. чанти, 
мебели), опознаване на различните материали и 
инструменти за работа; обвързан; ако участниците не 
получават социални помощи, получават 10евро на 
ден  

 
Модул "Перспективно развитие" - отразявай, решавай, действай. 
Коучовете по перспективно развитие подкрепят подрастващите да 
създават свои перспективи и да кандидатстват за работа / стаж / по-
нататъшно обучение и т.н.  
 
Модул „Обучение“ – обучавай се 

 една седмица обучения / семинари по "Градинарство", 
"Екология", "Офис и Медия" и "Творчество" (виж описанията 
по-горе), обвързващ, Агенцията по заетостта  заплаща помощ 
от 8 € / 18 € (при 18/18 години или повече) 

Модул „Заетост“ - действай 

 осигуряване на заетост за период от максимум 6 месеца, по 
30 часа на седмица на различни локации във Виена; 
обвързващо; със заплащане  
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През 2013г. 350 младежи ще имат възможност да участват в проекта 
spacelab. 
 

Основни резултати 
 

Резултати за 2010 г: 
 
Общ брой участници: 292 
Участници, чието по-нататъшно развитие е било възможно да се 
проследи: след успешното участие на 188 души в spacelab , 30% от 
тях са започнали да посещават училище, стаж или друга форма на 
квалификация, били са наети на работа или са карали военна 
служба. 
 
Резултати за 2011 г: 
 
Общ брой участници: 440 
Участници, чието по- нататъшно развитие е било възможно да се 
проследи: след успешното участие на 158 души в spacelab, 30% от 
тях са започнали да посещават училище, стаж или друга форма на 
квалификация, били са наети на работа или са карали военна 
служба. 
 
Резултати  за 2012 г.: 
 
Общ брой участници: 378 
Участници, чието по- нататъшно развитие е било възможно да се 
проследи: след успешното участие на 319 души в spacelab, 45% от 
тях са започнали да посещават училище, стаж или друга форма на 
квалификация,били са наети на работа или са карали военна служба. 
 

Тансфер на иновации 
към БГ и „Готови за 
Работа“ 

За да се трансферира тази концепция, освен инфраструктурата за 
провеждането на тренингите, е необходимо да се положи усилие и за 
осъществяване на мрежови ефект, за да се реализира 
сътрудничество между експерти, които ще трябва да се включат: 
младежки работници, Агенция по заетостта, общинските  власти или 
фирми, които предлагат краткосрочна заетост за целите на 
обучението. 

Коментари, 
допълнителна 
информация 

spacelab бе удостоена с награда за иновации ESF 2013 

 
 
 

Име на проекта 
 

YES – Youth Employment Support.  
YES – Подкрепа на младежката заетост 

Координатори/ 
патньори 
 

Координатор:  

 die Berater GmbH 
Партньори:  

 FR: Mission Locale de L‘Agenais et de L’Albret  
(Local Labour Market Agency for Agenais and Albret) 
www.missionlocales-aquitaine.org 

 DE: Bildungswerk der Sächsichen Wirtschaft gGmbH  
(Further Training Centre for Saxonian Economy) 
www.bsw-ggmbh.de 

 SI: Glotta Nova d.o.o., Centre for New Knowledge 
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(Education and Training Centre) 
www.glottanova.com 

 SK: Transfer Slovensko, Ltd 
(private educational and consulting company) 
www.transfer.sk 

 NL: The Reflection Foundation 
(not existing anymore) 

 ES: Centro de Supercomputación de Galicia 
(Supercomputing Centre of Galicia) 
www.cesga.es 

 CZ: Meter Silesia, Ltd 
(private education company) 
www.metersilesia.eu 

Финансиране на 
програмата 
 

Трансфер на иновации, AT, 2007 

Продължителност 
 

Ноември 2007 – Декември 2009 

Сайт на проекта 
(ако има наличен) 
 

www.youth-employment-support.eu  

История 
Много млади кандидати за работа и стаж са напуснали училище рано, 

не са успели да завършат професионалното си образование или 

обучение. Често те са в социално-икономическо и/или личностно 

неравностойно положение. Особено МСП, обикновено не са склонни 

да наемат или обучават такива млади хора, дори и да искат да им се 

даде втори шанс. Служителите човешките ресурси се притесняват,че 

подобни младежи са прекалено „трудни“ и се нуждаят от повече 

внимание и време от страна на менторите им. 

Партньорският опит от предишни проекти с млади хора в програми за 

масова заетост, както и други подобни инициативи, показват,че МСП 

са по-склонни да наемат и обучават млади хора, ако им бъде оказана 

цялостна и целенасочена подкрепа. Вече има много инициативи, които 

са насочени към младите хора, но има ясна липса на обучение и 

коучинг подкрепа, предназначени за потенциалните работодатели. 

Цели 
 

Да се мотивират МСП да наемат "трудни" млади хора на работа или 

стаж, като се подсилят мениджърските умения на управленския екип. 

Основни дейности 
 

 Проучване и анализ 

 Проучване на съществуващия вече опит (от проектите по 

програмите Леоднардо да Винчи, EuroJobMediator и ADEC-

Adult Educator in Company и други инициативи) и адаптиране на 

нуждите от обучение, предназначено за специалистите по 

http://www.transfer.sk/
http://www.cesga.es/
http://www.metersilesia.eu/
http://www.youth-employment-support.eu/
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подбор и наставниците в МСП 

 Развитие и тестване на програмата YES в Австрия, Франция, 

Словения, Германия, Словакия, Холандия и Чехия 

 Оценка 

 Разпространяване 
Основни резултати 
 

Програмата YES съдържа 3 елемента: 
 

 
 
Модули смесено обучение: EN, DE, FR, NL, CZ, SI, SK 
(състояща се от учебни програми, учебни материали, сесии лице- в- 
лице и материали за електронно обучение) 
Електронна стая за обучения: http://www.youth-employment-
support.eu/index.php?id=53&L=1 
Потребител: evaluator 
Парола: evaluator 
 

1. Профил на специалист подбор/наставник в компанията 
(функции, компетенции, умения за подбор и набор, техники за 
оценка, умения за интервюиране) 

2. Национално законодателство и подкрепа 
(права и задължения на компаните, предлагащи работа и стаж, 
последващи възможности, предлагани от субсидиращи 
програми) 

3. Поведенчески аспекти 
(поведението на младите хора, начин на живот, приоритети, 
мотивация за работа) 

4. Меки умения  
(междуличностна комуникация, решаване на конфликти, 
коучинг) 

5. Педагогически апсект 
(ефективен трансфер на знания, насоки за учебния процес, 
взаимно обучение между поколенията)  

 
Коучинг: 
Насоки за коучовете: EN, DE, FR, NL, CZ, SI, SK 
 

http://www.youth-employment-support.eu/index.php?id=53&L=1
http://www.youth-employment-support.eu/index.php?id=53&L=1
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Предложение за коучинг процес: 
 

 
Възможни коучинг теми: 

 Възприемане на ролята на ментор, вътрешнофирмени 
обучители,инструктори 

 Лидерство – рефлексия върху собствения лидерски стил 

 Как да делегираме задачи 

 Поведение в конфликтни ситуации 

 Очаквания и изисквания към младежите 

 Анализ на нуждите от обучения на младите 
служители/стажанти 

 Анализ на потребностите на организацията за създаване на 
възможности за обучения 

 … 
 
Пилотиране: 
В проекта е било планирано пилотиране с поне 8 МСП от различни 
сектори във всяка от страните партньори по проекта.  
Стартът е бил осъществен в 3 стъпки:   
 
 

1. Изясняване: месец 1 – месец 5 
Избиране на компаниите кандидати, идентифициране на 
техните нуждите, дефиниране на договорните отношения, 
възлагане на споразумение за сътрудничество  

2. Коучинг: месец 1 – месец 10 
3. Смесено обучение: месец 5 – месец 17 

 
 
Разкрити са редица специфични аспекти в различните страни и 
компании, които да се вземат под внимание. По време на 
пилотирането (тестването) на програмата YES, партньорите са 
организирали решенията според конкретните нужди. По този начин 
МСП са били свободни да избират или цялата предложена програма ( 
включваща обучение и коучинг) или само един от нейните елементите. 
В крайна сметка  всички варианти (1. Обучение и коучинг, 2. Само 
обучение, 3. Само коучинг) са били реализирани и съответно тествани. 
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Продължителността на обученията и времето за коучинг са се 
различавали, в зависимост от конкретните нужди на компаниите 
 

Трансфер на 
иновации към БГ и 
„Готови за Работа“ 
 

Целевите групи ( специалисти подбор/ ментори в компании, крайните 
бенефициенти: младежите в неравностойно положение) са много 
сходни до тези от проекта „Готови за работа“. Ако българските 
комапнии са склонни да инвестират време за обучение за своите 
служители и сътрудничество с коучове, е възможно практиката от този 
проект да се „пренесе“ и тук. 

Коментари и 
допълнителна 
информация 
 

 

 
 

Добри практики от Германия: 

 

Име на проекта 
 

Die assistierte Ausbildung im Projekt Carpo  
Подпомагащо обучение в проекта Карпо  
 

Координатор/ 
Партньори 
 

Diakonisches Werk Württemberg e.V., ParitätischeBaden-Württemberg e.V., 
Werkstatt PARITÄT gemeinnützige GmbH 

Финансиране на 
програмата 
 

Финансирана от the State of Baden-Württemberg, Федерална Агенция по 
заетостта и Европейския Социален Фонд 

Продължителност 
 

2012-2014  

Сайт на проекта 
(ако има наличен) 
 

www.carpo-esf.de 

История Германската двойна система за обучение, гарантира образование и 
трудова заетост за голяма част от младите хора в Германия. Въпреки 
това, съществуващите структури не дават възможност на всички млади 
хора да осъществят успешно професионално обучение в компаниите. За 
младежите в неравностойно положение, които по някакви причини се 
нуждаят от допълнителна подкрепа или гъвкави условия, има 
ограничени възможности – в повечето случаи те се включват във 
външни обучения, които са извън конеткста на работната среда. 
 
Въпреки че стажантските програми са много и гъвкави, това не означава 
непременно, че юношите в неравностойно положение намират такива 
или успяват да се включат в тях. Фирмите предпочитат да не запълват 
стажантските си места, защото кандидатите не отговарят на техните 
условия от гледна точка на представяне, компетенции и личностен 
профил. Това означава, че много млади хора не са включени във 
вътрешни професионални обучения на команиите, тъй като се считат за 
"непригодни/неподходящи за обучение". 
Поради изискванията на фирмите и на фона на все по-големия недостиг 
на квалифицирани служители, се развиват нови форми на съвместно 
образование. Целта на т.нар.  "подпомагащи/подкрепящи обучения" е да 
построи мост между изискванията на компаниите и условията на 
младите хора, като осъществи вътрешни професионални обучения с 

http://www.carpo-esf.de/
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обширна подготовка и поддържащи функции. В подкрепа на компанията 
и професионалното училище се включва трети партньор: обучителни 
структури, които поемат ролята на доставчик на услуги и за двете 
страни - за младите хора и за фирмите. Младите хора са обгрижени по 
време на обучението в компаниите и по този начин са получили 
индивидуално необходимата лична и професионална подкрепа. От 
друга страна, доставчикът на обучение, обслужва бизнеса, като 
осигурява информация или провежда обучения, за да  квалифицира, 
участващите от компанията служители. 
 
Концепцията за подпомагащо/ подкрепящо обучение се оценява в 
различни предложения за промени, които служат за модел за бъдещите 
обучения. Начините, по които тези модели се реализират, са много 
разнообразни. 

Цели 
 

- Да съдейства за осигуряването на редовно обучение и 
образование за младежите в неравностойно положение в 
системата за професионално обучение, вместо да компенсира 
липсата на подходящи възможности за обучение с външни 
мерки извън тази система.  

- Да съдейства за професионалното и социалното участие на тези 
млади хора, които не са намерили лесен достъп до 
професионално обучение досега.  

Основни дейности  

 
Подпомагащото/подкрепящо обучение е модел, който се базира на 
триъгълника: младежите, компанията, външният доставчик на обучения. 
Младият човек и компанията подписват редовен трудов договор с 
всички права и задължения, съдържащи се в него. В допълнение, се 
сключват договори между младежите и външния доставчик, както и 
между компанията и доставчика. Компаниите си сътрудничат с външния 
доставчик на обучения и контактуват в случай на възникнали проблеми. 
Основният елемент на това сътрудничество е редовения обмен на 
информация като система за ранно предупреждение. Целта е да се 
гарантира, че проблемите се откриват в ранен стадий. В случай на 
конфликт, външният доставчик разработва и предлага конструктивни 
решения. Целта е да се попречи на младежите да отпаданат. 
Договорът между младежите и външният доставчик на обучения 
дефинира всички важни задължения. Той има за цел младежите да 
сътрудничат непрекъснато. Доставчикът поддържа връзка с 
образователното училище и подкрепя младежите  във всички училищни  
задачи и дейности. 
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Преди старта на самата програма, младежите преминават 
подготвителен курс. 
 

Основни разултати 
 

Графиката показва какво се е случило с младите хора след 
преминаването на подготвителната фаза:  58% от тях действително са 
продължили с подкрепящо/подпомагащо обучение, а 6% са продължили 
с редовно обучение. 
 

 
 
Графиката показва успеваемостта на завършилите професионално 
обучение: 
 

 
 

Трансферна 
иновации към БГ и 
„Готови за работа“ 

Моделът е доказал приложението си с различни целеви групи, като 
например групи със социално неравностойно положение, мигранти, 
самотни майки и т.н. и изглежда, че може да се трансферира и в други 
държави . Основното изискване за него е да е налице желание от страна 
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на компаниите да предлагат на хората в неравностойно положение 
шанс и да са  готови за сътрудничество с външен доставчик. Разбира се, 
необходимо е да се осигурят и финанси, за да се заплащат услугите на 
външния доставчик.  
 

Коментари и 
допълнителна 
информация 

Проектът Carpo вече е реализиран от  2008 до 2011 г. и слeд това е бил 
удължен от 2012 до 2014 г. 

 

 

Име на проекта 
 

Good start in the job - The MAHLE Behr Industry Reichenbach GmbH 
offers young people with learning difficulties a training opportunity  
 
Добро начало в работата - The MAHLE Behr Industry Reichenbach 
GmbH осигурява тренинг възможности на млади хора със 
затруднения в обучението 
 

Координатор/ 
партньори 
 

MAHLE Behr Industry Reichenbach GmbH, Netzwerk Schulewirtschaft 
Ostdeutschland (network school economy East Germany) 

Финансиране на 
програмата 
 

Netzwerk Schulewirtschaft финансиран от Министерството на 
Вътрешните Работи и други 

Продължителност 
 

От 2009г. 

Сайт на проекта 
(ако има наличен) 
 

http://www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Top-100-Gute-
Unternehmenspraxis/Wissen-Kompetenz/MAHLE-Behr-Industry-
Reichenbach-Guter-Start-in-den-Job.html 
 

История 400 служители на MAHLE Behr Industry Reichenbach GmbH, произвеждат 
хладилни и климатични системи, които се използват в превозните 
средства, вятърните и слънчеви енергийни системи в световен мащаб. 
Подобно на много други компании, MAHLE Behr Industry Reichenbach 
GmbH имат затруднения в намирането на подходящи млади таланти. 
Това се дължи на демографските промени: броят на отпадащите от 
училище намалява, в следствие на което по-малко ученици 
кандидатстват за стажове и стажантските места остават незаети. От 
друга страна, учениците напускат училище без подходящи умения и 
знания.  
 

Цели 
 

- да се предложат тренинг възможности на младите хора със 
затруднение в обучението   
- да се противодейства на недостига на стажанти и квалифицирани 
работници  
 

Основни дейности 
 

MAHLE Behr Industry Reichenbach GmbH предлага възможности за 
получаване на професионално обучение чрез стажуване на юноши със 
затруднения в ученето. Компанията използва тези кандидати, които 
вече са завършили други образователни пътеки, но не са завършили  
професионално обучение. За две години те се обучават за машинни и 
системни оператори. Ако обучението приключи успешно, те могат да 
продължат с обучение за промишлен механик. 
Компанията насърчава и подпомага своите стажанти през периода на 

http://www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Top-100-Gute-Unternehmenspraxis/Wissen-Kompetenz/MAHLE-Behr-Industry-Reichenbach-Guter-Start-in-den-Job.html
http://www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Top-100-Gute-Unternehmenspraxis/Wissen-Kompetenz/MAHLE-Behr-Industry-Reichenbach-Guter-Start-in-den-Job.html
http://www.inqa.de/DE/Lernen-Gute-Praxis/Top-100-Gute-Unternehmenspraxis/Wissen-Kompetenz/MAHLE-Behr-Industry-Reichenbach-Guter-Start-in-den-Job.html
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обучение и по-специално в рамките на изпитната фаза: това включва 
редовното взаимодействие между всички участници. Супервайзорите на 
обучаваните са в постоянен контакт с професионалното училище и с 
родителите. Също така, MAHLE Behr Industry, в сътрудничество с 
Агенцията по безработица, предлага "подпомагане на обучението", под 
формата на информационни събития за млади хора и родители, 
допълнителни позиции в бранша и индивидуални разговори. 
  
Опитът на MAHLE е включен в Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT в 
Източна Германия. Проектът подкрепя студенти с ниски шансове за 
развитие от 9 и 10 клас и ги подпомага в тяхната професионална 
ориентация и подготовка. 
Също така, създадената мрежа информира за икономическото развитие 
в Източна Германия и показва на младите хора бъдещи възможности в 
региона. 
Проектът обединява компании и студенти: той насърчава 
сътрудничеството между предприятията и училищата в региона, 
осигурява отворени дни с цел бизнес ориентация и стажове, изпраща 
представители на бизнеса на родителски срещи в училищата. 
Работната група "училища и бизнес" на квартал Vogtland също участва в 
мрежата. Целта е да се предложи индивидуално кариерно ориентиране 
и укрепване на социалните умения. Също така, работната група 
подготвя ученици за професионално обучение по време на общото им 
образованието, като им предлага практически работен опит, за да могат 
да получат добра представа за работната среда. 
 

Основни резултати С помощта на този проект MAHLE Behr Industry Reichenbach намери 
отдадени служители: Първите стажанти са завършили успешно 
професионалното обучение за оператор машинно оборудване и 
впоследствие за промишлен механик. 
MAHLE подчертава, че младите хора са демонстрирали много високо 
ниво на мотивация за учене и желание за работа по време на тяхното 
обучение. 
 
Фактори за успеваемост: 
 
Ключов фактор за успех е непрекъснатото обучение, от една страна и 
целенасочената подкрепа, от друга. MAHLE подкрепя обучаващите се 
започвайки с професионално ориентиране, премине се през 
професионално обучение и се стигне до навлизане в професията - чрез 
индивидуална академична и социална подкрепа. Друг важен фактор е 
сътрудничеството с Агенция по заетостта (службата за безработни), 
професионално училище и родителите. 
 

Тансфер на 
иновации към БГ и 
„Готови за работа“ 
 

Моделът е обещаващ: включва важни хора, които могат да подкрепят 
младите хора по пътя им от училище до първото навлизане в 
кариерата. Важно е да се повиши информираността сред фирмите,че 
тези млади хора заслужават да им бъде даден шанс. Възможността за 
трансфериране на модела зависи от спецификата на ситуацията на 
пазара на труда в България и особено от недостига на квалифицирани 
работници и необходимостта от подкрепа за тези, които нормално биха 
имали по - малки шансове за работа. Ако е налице излишък на 
квалифицирани служители, има по - малко вероятност компаниите да 
използват тези, които се нуждаят от специална подкрепа и помощ. 
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Коментари и 
допълнителна 
информация 

Този проект е описан като пример за добра практика от гледна точка на 
участващата компания.  

 
 

Име на проекта 
 

IdA Göttingen – Integration durch Austausch  
 
ИдА Гьотинген - Интеграция чрез обмен 

Координатор/ 
партньори 
 

Община Гьотинген в сътрудничество с публичната правна институция 
"Beschäftigungsförderung Göttingen kAöR" се съсредоточава върху 
регионалното насърчаване на заетостта за безработни лица, а 
BUPNET GmbH предлага педагогически учебни програми. 
 

Финансиране на 
програмата 
 

финансиран от ЕСФ и Федералното Министерство на труда и 
социалните въпроси 

Продължителност 
 

от 10/2009  

Сайт на проекта 
(ако има наличен) 
 

http://www.ida-goettingen.de/ 

Цели 
 

Да повиши пригодността за заетост на безработни младежи, чрез 
повишаване на техните индивидуални възможности и професионални 
умения на транснационално равнище 

Основни дейности Същността на програмата е шестседмичен престой в чужбина 
(Тенерифе / Испания, Малта , Руен / Франция) с практически стажове и 
професионално езиково обучение. Участниците, които отговарят на 
всички необходими изисквания, може да удължат престоя си до шест 
месеца. 
За да отговорят на всички интереси и умения на участниците, екипът 
на IdA полага всички усилия, за да предложи подходящ стаж, но - 
разбира се - търсенето и предлагането на стажове в съответната 
организация са също определящи фактори.  
 
Преди да напусне Германия, всеки участник трябва да присъства на 6-
8 седмици семинарна подготовката за живот и работа в чужбина. В 
допълнение към езиковия курс, който всеки участник трябва да 
премине, в подготвителната фаза са включени и обучения по 
специфични теми, свързани с различни аспекти на самата чужда 
страна -  инструкции за културни и географски данни, информация за 
професионалния и ежедневен живот в чужбина и др.  
След завръщането на младежите в Германия, се организира 
проследяващ курс, където придобитите в чужбина опит и знанията се 
оценяват систематично и се използват в последствие като основа за 
по-нататъшното професионално планиране.  
 

Основни резултати До момента програмата е реализирана 7 пъти. През м. август 2013 г. 
ще стартира нейното осмо приложение. За последните години, до 
лятото на 2012, са налице следните резултати: 

 136 млади хора (72 мъже и 64 жени) са участвали в програмата  

 40 %  от тях са мигранти 

 113 участници са получавали социални помощи,когато са 
стартирали програмата 
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 Повече от 50% от всички участници са удължили престоя си на 20 
седмици  

 Графиката показва развитието на участниците след завършване на 
програмата  

 

 
 
Личните ползи, които участниците са посочили, в следствие на 
участието им в програмата са:   

 Подобрени езикови умения 

 Междукултурен трудов стаж 

 Социални умения 

 Самоувереност  

 Интернационални контакти 

 Развитие на собствената личност 

 Нова ориентация по отношение на собствените способности, силни 
страни и възможности 

 Ориентация в работния свят 
 
->водещи до нови кариерни възможности.  
 

Трансфер на 
иновации към БГ и 
„Готови за Работа“ 

Целевата група в проект IdA е много подобна на предвидената целева 
група в проект „Готови за Работа“. Целият подход изглежда много 
осъществим, а концепцията (подготвителна фаза, пребиваване в 
чужбина / стаж, проследяване на професионалната ориентация) може 
да бъде добре трансферирана и приложена в България и извън 
настоящия проект. 
 

Коментари, 
допълнителна 
информация 

През февруари 2013 г. беше организирана конференция в Гьотинген, 
на която бяха поканени предишни IDA-участници и работодатели от 
Тенерифе и Малта. Работодателите заявиха, че да имат стажант от 
чужбина има добавена стойност за тях,  тъй като междукултурния опит 
е разширил техните разбирания, гледни точки и виждания, 
стимулирало е стартирането на нови идеи. Те са споделили още, че 
ако младият стажант има основни езикови умения, процесът на 
интегриране в приемащата компания е по-лесен. 
Информацията предоставена по- горе се отнася само за проекта IdA 
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Göttingen. Има и други подобни инициативи на IdA в Германия. 

  

 

4. Анализ на добрите практики 

 
Проучените практики и програми за подкрепа на уязвими младежи в Австрия и Германия, 

обогатиха представата ни за ефективни инициативи и дейности, които могат да се прилагат в 

подкрепа на безработните млади хора. От друга страна, те дадоха възможност на екипа по 

проекта, да осмисли и прецени до каква степен те са приложими за целите на настоящия 

проект. 

 

Разгледани по отделно, всяка представена добра практика, има своето приложение в 

определен контекст  и при определени условия и от всяка от тях би могло да се почерпи опит, 

който да бъде полезен за разработването на продуктите по проект „Get Ready 2 Work – Готови 

за работа”. 

 
Въпреки че проект „Готови за работа”, представен като добра практика от Австрия, не би 

могъл да бъде директно приложен за целите на настоящия проект, той разкрива идеи, които 

биха могли да бъдат взаимствани.  Част от темите на обучението, включени в тази добра 

практика, са актуални и подходящи и за проект „Get Ready 2 Work – Готови за работа”. В 

програмата на предстоящото обучение на младежи в неравностойно положение в България, е 

важно да бъдат разгледани теми като дефиниране на реалистични професионални цели, 

разработване на кариерен план, обучение по ИКТ, подготовка на документи за работа и 

явяване на интервю и др. Според резултатите от проект „Готови за работа”, предлагане на 

коучинг по специфични индивидуални въпроси и нужди, е услуга, която носи действителни 

ползи за директните бенефициенти. Тази идея е заложена и в настоящия проект. Важен опит, 

споделен от изпълнението на разглежданата добра практика, е и необходимостта да се проучат 

и определят подробно конкретните нужди за обучение и коучинг на целевата група, за да е 

налице действителен успех от прилаганите мерки. 

 

Проектът „Spacelab – Променям бъдещето си” представя една по-специфична практика от 

гледна точка на обучителните модули, предвидени в нея и изисква създаването на стабилна 

мрежа от институции и организации, които да се включат в реализирането й. В този смисъл 

проектът разкрива възможности, които биха били реализирани в бъдеще, но не са напълно 

подходящи за целите и условията на настоящия проект. 

 

Последната добра практика, идваща от Австрия е проектът „YES - Подкрепа на младежката 

заетост”. Детайлното му разглеждане и проучване разкри в още по-голяма степен неговата 

значимост и възможност за приложимост в България. От една страна, гледната точка на 

специалистите „Човешки ресурси”, участвали в онлайн проучването на настоящия проект, 

доказа, че и в България, както и в Австрия са налице редица притеснения и опасения за 

работата с „трудни” младежи. Те са свързани най-вече с липсата на опит и достатъчно идеи за 

справяне с предизвикателствата при работа с тях. От друга страна, специалистите „Човешки 

ресурси” показват готовност за работа с тази целева група, ако им бъде оказана подкрепа под 

формата на коучинг и/или тренинг. В този смисъл, провеждането на обучение на ЧР 

специалисти,  от една страна ще е нещо различно от всичко, което се прави в посока 

насърчаване и мотивиране на младежи в неравностойно положение, от друга ще осигури 
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възможност за развитие на специфични знания и умения за работа с целевата група. От 

проекта „YES - Подкрепа на младежката заетост” ще бъде взаимствана идеята за тренинг, тъй 

като тя ще осигури едновременно обучение на група от специалисти „Човешки ресурси” от 

различни компании.  Продължителността му ще бъде по-кратка, но в него ще се включат всички 

важни обучителни теми, които са развити и в проекта YES. Също така, ще бъде взаимствена 

идеата за коучинг подкрепа на специалистите „Човешки ресурси” и менторите, които отговарят 

за интеграцията на младежите в работните процеси по време на стажа, който ще бъде осигурен 

на младежите, участващи в проекtа “Get Ready 2 Work“.   

 

Добрите практики, които идват от Германия са също толкова интересни и разкриват 

целенасочената работа за интегрирането на млади хора в неравностойно положение на пазара 

на труда. 

 

Първата добра практика от Германия идва чрез проект „Подпомагащо обучение в проекта 

Карпо”. Той предлага една интересна идея, която до известна степен, е заложена и в проекта 

„Get Ready 2 Work – Готови за работа”, а именно едновременното участие и сътрудничество на 

уязвими младежи, компании, осигуряващи работа и стаж и външен доставчик на обучения. В 

този проект, ролята на доставчика на обучение има повече подкрепяща функция и се намесва 

преди всичко при възникнали проблеми и конфликти. Целта на проект „Get Ready 2 Work – 

Готови за работа” обаче, е да се осигури качествено обучение на младежите още преди тяхното 

отиване в организациите и да съдейства активно за осигуряването на стаж за младите хора. В 

този смисъл функциите на доставчика на обучения е много по-всеобхватна.  Въпреки това, 

идеята за тясно сътрудничество между всички участващи страни е актуална и значима и за 

настоящия проект. 

 

Следващата добра практика е заложена в проект „Добро начало в работата”. Подобно и на 

проект  Spacelab, предвижданите тук обучения са в конкретни професионални области, в 

следствие на които, младите хора придобиват специфична професионална квалификация. 

Нашата цел в проект „Get Ready 2 Work – Готови за работа” е да се подобри кариерната 

ориентация и мотивация на младите хора, да се развият личните, социални и организационни 

умения, както и способността им за търсене и намиране на работа.  

 

И последната добра практика, идваща от Германия, е чрез проект „Интеграция чрез обмен”. 

И в този случай, детайлното проучване на проекта, потвърди първоначалното мнение на екипа 

за неговата приложимост за целите на проект „Get Ready 2 Work – Готови за работа”.  

Резултатите, постигнати чрез тази добра практика, доказват нейната ефективност и значимост 

за целевата група. Осигуряването на предварително езиково обучение за младежи в 

неравностойно положение им дава възможност, както да могат да се адаптират по-лесно в 

условията на друга култура, така и да придобият базови езикови компетенции, които са 

необходими за почти всяко работно място.  От друга страна, в тази добра практика са включени 

теми, които осигуряват развитието на онези меки умения, които представителите на български 

компании са посочили като най-значими – комуникативни умения, умения за работа в екип, 

подготовка за кандидатстване за работа. Този проект осигурява много опитност и по отношение 

на подготовката и реализирането на мобилност – стаж в чуждестранна компания, която е една 

от заложените цели в проект „Get Ready 2 Work – Готови за работа”. Тук за пореден път се 

доказва и смисълът от индивидуална работа под формата на коучинг с всеки млад участник. 
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Разглеждайки всички предложени добри практики от Германия и Австрия, можем да обобщим, 

че първоначалната гледна точка, да се съчетаят добри практики и идеи от различни проекти, 

доказали своята ефективност в други държави, е действително подходяща и би дала много 

добри резултати. Проектите „YES - Подкрепа на младежката заетост” и „Интеграция чрез 

обмен” съдържат всички важни области, теми и идеи, които да постигнат целите на проект 

„Готови  за работа” и в този смисъл са най-подходящи за трансфер. Споделеният опит от 

изпълнението на тези проекти, ще осигури превенция на евентуални проблеми и трудности при 

реализирането на настоящия проект. 

 

Като обобщение на краткия анализ на добри практики, можем да изведем и следните 

заключения и изводи, които да бъдат включени в работата по изпълнението на проект „Get 

Ready 2 Work – Готови за работа”: 

 

 Много важно е активното участие на всички заинтересовани страни, в реализиране на 

идеята за повишаване заетостта на групи в неравностойно положение в България. 

 

 За да се осигури адекватност на предлаганите обучения за уязвими млади хора, е 

важно да бъдат добре проучени нуждите, както на самaта целева група, така и на 

представителите на компаниите, за да има припокриване на очакванията и нуждите и на 

двете страни. 

 

 От особена значимост е да се осигури качествено обучение и коучиннг подкрепа за 

самите специалисти „Човешки ресурси”, за да се подготвят за работа с „трудни” млади 

хора от една страна, а от друга да се променят евентуалните нагласи и предразсъдъци, 

че хора от такава целева група, не биха се справили успешно в условията на бизнес 

среда. 

 

 За да се осигури качествено обучение за уязвимите млади хора, обучителните групи не 

трябва да са много големи и е важно да се осигурят достатъчно специалисти 

(обучители, коучове), които да обслужат специфичните индивидуални нужди на всеки 

един от участниците в обученията. 

 

 Възможно е едно интензивно продължително обучение да доведе до отпадане на някои 

от участниците, тъй като от една страна, за някой от тях подобен график би бил изцяло 

извън зоната им на комфорт, а от друга, не би позволил изпълнението на някои 

ежедневни нужди и дейности. В този смисъл, важно е при планиране на 

подготвителните обучения, да се търси баланс между обучителни сесии и свободно 

време.  

 

 За да се насърчат и мотивират младите хора за активно участие на пазара на труда, е 

важно в обученията да бъдат включени и задачи с индивидуален характер, за които 

участниците да получават обратна връзка. Това ще позволи да се изследват и развиват 

такива индивидуални черти като инициативност, изпълнителност, креативност, 

мотивираност и др. 

 

 Не на последно място, опитът, който идва от проект „Интеграция чрез обмен” за стаж в 

условията на друга култура, свидетелства за нуждата на избор на по-малък брой 
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участници в мобилността, но които да са истински мотивирани. По този начин може да 

се предотврати  отпадането на млади хора от междукултурния обмен. Това, на свой 

ред, ще допринесе за успеваемостта на заложените в проекта резултати. 

 

 Добрата предварителна подготовка за „живот в друга страна” е също от особено 

значение, за да се подготвят младите хора за всички възможности и препятствия, с 

които биха могли да се срещнат при пребиваването си в чужда култура. 

 
 

 

ANNEX A Онлайн анкета в оригинал   
 

Please answer to the following questions: 

 

Qualification and Competences for your company: 

1. Which qualification level is mainly required in your core business? 

 Higher Education 

 Qualified Vocational Education 

 Basic school education 

 Other (please specify) ________________ 

 

2. How would you rate the importance of formal qualifications in your core business?  

 Very high 

 High 

 Medium  

 Low 

 Very low 

3. How would you rate the importance of social, personal and organisational skills and 

competences for your core business?  

 Very high 

 High 

 Medium 

 Low 

 Very low 

4. Please rate the importance of the following social, personal, organisational competences 

for your core business: 

 

Competences 
Importance 

(1=very low, 5=very high) 

Communication 1 2 3 4 5 
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Intercultural communication 1 2 3 4 5 

Leadership 1 2 3 4 5 

Negotiation competence 1 2 3 4 5 

Customer orientation 1 2 3 4 5 

Teamwork 1 2 3 4 5 

Conflict management competence 1 2 3 4 5 

Project management competence 1 2 3 4 5 

Problem solving competence 1 2 3 4 5 

Entrepreneurship/sense of initiative 1 2 3 4 5 

Other: please state and rate any additional competence you 

need in your field of work: 
1 2 3 4 5 

 

5. In your experience, which of these requirements are the hardest to meet with young job 

applicants? 

 

 

 

 

Employment of disadvantaged young people: 

 

6. Do you have experience with the employment of young people with disadvantaged 

background? 

 Yes 

 No 

 

 

7. If you do not have such experience, do you have perspectives/readiness to employ such 

youths in the future? 

 Yes 

 No 

 

8. What was/would be the motive and the advantages for employing disadvantaged youths for 

a company? 

  Social/socio-

political reasons 

Please give a short example: 

  Personal reasons Please give a short example: 

  Economic 

advantages 

Please give a short example: 

  Positioning as a 

social responsible 

employer (е.g. 

company CSR 

Please give a short example: 
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policy) 

  Young people can 

bring new/innovative 

ideas to the company 

Please give a short example: 

  Young people are 

flexible and can 

therefore be 

“shaped” 

Please give a short example:: 

  Others (please 

specify) 

Please give a short example: 
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9. Where do you see problems with the integration/employment of disadvantaged young 

people? 

  Communication / 

understanding / language 

and expression skills 

Please give a short example: 

  Punctuality Please give a short example: 

  Appearance/ 

looks/clothing 

Please give a short example: 

  Behaviour Please give a short example: 

  Social skills/ability to 

work in team 

Please give a short example: 

  Different 

opinions/conflicts 

Please give a short example: 

  Others (please specify) Please give a short example: 

 

10. What kind of skills do you /the HR responsibles in your company need in order to 

ensure/support the smooth integration of the disadvantaged youths? 

 

 

 

 

 

11. What kind of external support would you prefer in this integration process?  

(more than one option possible) 

 

 Soft-skills training 

 Coaching 

 Consulting 

 Guidance manual 

 E-learning 

 Others (please specify) …………………… 

 

 

12. Have you already taken such measures as the above mentioned? 

 Yes 

 No 
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Background information – last we ask you to give us some background information: 

 

13. Are you interested to take part in the Get Ready 2 Work Training (2 days) for HR staff for 

successful employment of disadvantaged youths? 

 Yes 

 No 

 

14. Are you willing to participate in a short interview (on the same topic) in the second half of 

August 2013? 

 Yes 

 No 

 

15. Would you like to learn more about the Get Ready 2 Work project in future? 

 Yes 

 No 

 

 

 

 

In case of a “yes” to question 13, 14 or 15, please enter your E-mail address: 

  

______________________________________________ 

 

 

 

Thank you for your answers!  

 

 

The Get Ready 2 Work Team 


