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1. Въведение: цели на „Отново н@ работа“

“Отново н@ работа” е нов модел за кариерно подпомагане, 
разработен от Форема, Италия с цел да съдейства на системите за 
професионално образование и обучение (ПОО) и да ги направи по-
атрактивни за безработните, за търсещите първа работа и за хората 
със специални нужди така, че да отговори на динамичната ситуация 
на пазара на труда и да спомогне за намирането на заетост. Текущата 
обстановка обаче изисква нови решения и интензивно сътрудничество 
на европейско ниво.

„Отново н@ работа“ цели да помогне на партньорите да подобрят 
предлаганото обучение като прилагат по-ефективни инструменти 
и стратегии, отговарящи на новопоявяващите се нужди както на 
пазара на труда, така и на целевите групи и в същото време да 
ползват преимуществата на местните и международни мрежи за 
сътрудничество. Проектът включи активно от една страна експерти от 
областите на обучението, образованието и услугите за заетост както 
от обществения, така и от частния сектор и от друга страна крайни 
ползватели на професионални услуги за кариерно ориентиране 
и развитие. Моделът се състои от матрица, която описва процеса и 
ключовите инструменти, ползвани от експертите за реализиране на 
съответните мерки. Разработени бяха насоки за адаптиране на модела 
към различните видове контекст и за стартиране на дейностите 
по консолидиране на капацитета и обучението, насочени към 
практическите ползватели на проектните партньори. 

„Отново н@ работа“ въведе стратегия за постигане на резултати и 
осигуряване на устойчивостта им: за тази цел бе необходимо да се 
приложат на място ефективни мерки, включвайки преки и непреки 
реципиенти.  
„Отново н@ работа“ бе успешно трансфериран и адаптиран в контекста 
на три различни държави: България, Франция и Испания. Над 20% от 
реципиентите успешно намериха работа в рамките на 3 месеца. 
Този амбициозен резултат бе възможен благодарение на „Насоките 
за междукултурния трансфер на мярката за кариерно подпомагане 
„Отново н@ работа“. В рамките на проекта се създаде и Мрежа за 
кариерно подпомагане в Европа, отворена за обществени и частни 
институции, агенции за заетост и квалификация и универстети.

Разберете още с този материал и станете част от нас, за да израстнете!
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Моделът „Отново н@ работа“ се базира на опита на Форема при 
въвеждане на мерки за кариерно подпомагане, целящи да окажат 
съдействие на бизнеса и работниците, засегнати най-пряко от криза в 
съотвтния сектор или териртория. През последните години инициативите 
по преструктуриране спомагат за ускоряване на цялостния процес на 
въвеждане на иновации на пазара на труда и това поставя изискване 
пред хората да играят по-активна роля при търсенето на работа без 
значение дали са съкратени работници, търсещи нова работа или 
за първи път си търсят работа. Желанието да направят услугите по 
заетост по-ефективни и осъзнаването, че безработицата подкопава 
конкурсното начало на икономическата система доведе до планирането 
на модел на действие, който се основава на добрите практики, 
разработени през годините. С помощта на експертите по управление 
на проекти и кариерно ориентиране, учителите и обучителите, бизнеса 
и социалните партньори към първоначалния модел се добавиха 
дейности и инструменти с цел да се повишат: гъвкавост, за да се 
потвърди, че моделът наистина отговаря на нуждите на целевата група; 
ефективност, която може да се измери по отношение на заетостта 
и ефектите върху индивидуалните участници; прозрачност така, 
че моделът да насърчава интегрирането между заинтересованите 
страни и социалните партньори, участващи в регионалните процеси 
по развитие.
Сътрудничеството в рамките на ЕС предложи възможността да се 
добави структура и дълбочина на първоначалния модел: обсегът 
на проекта се разшири към други страни-членки (Испания, Франция 
и БЪлгария) и се проведоха пилотни дейности, за да се изпробват 
удачността и ефективността на модела лице в лице с появяващите се 
проблеми на пазара на труда. Главният продукт на тези две години 
е обновеният модел на „Отново н@ работа“ под формата на 
гъвкава рамка за действия, лесно адаптивна към нов тип контекст и 
подкрепяща иновативни услуги по заетост, които могат да съдействат 
на работниците при намиране на работа и в същото време да помагат 
на предприятията – най-вече на МСП – да растат. Общият подход и 
съвместната методика на действие са предпоставка за успеха на 
Мрежата за кариерно подпомагане, основана от партньорите по 
проекта „Отново н@ работа“: тези елементи потвърждават, че Мрежата 
може да функционира и расте на международно ниво като помага в 
управлението на текущите процеси на промяната.

2. „Отново н@ работа“: окончателният модел

2.1 Схемата

Моделът „Отново н@ работа“ включва набор от дейности, които 
се изпълняват от активни специалисти в областта на обучението 
и кариерното ориентиране (планировчици, обучители, съветници, 
консултанти, мениджъри на проекти); той организира всички 
необходими ресурси за подпомагане на хората по пътя им към 
встъпване на пазара на труда или връщането им на работа след като 
са били безработни, вземайки предвид наличните възможности в 
съответния местен регион.
Планът за действие и съпровождащият мярката протокол, осигуряващ 
подробното му описание се явяват като резултат от няколко неща, а 
именно адаптация и апробация, проведени от партньорите по проекта 
в техните региони (Сарагоса, Клермон-Феран, София); процесът, 
генериран от обратните връзки и оценките; обратния трансфер и 
тестовете, проведени от центровете по заетост в провинция Падуа. 
Вадейки си изводи от своя опит, проектните партньори изработиха 
модел на английски език, който служи като отправна точка за бъдещи 
настройки и трансфери в съответствие с Насоките за трансфер, 
разработени от Университета в Падуа.
Общият процес се състои от четири под-процеса (Планиране, 
Реализиране, Оценка, Комуникация), всеки от които съдържа 

Restart@Work Career Support Model
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Промотиране на възможностите за 
участниците и фирмите, създаване на 
доверени взаимоотношения

Подобряване на мотивацията, 
самоефикасността, познанията за 
пазара на труда

Подкрепа за хората

ОЦЕНЯВАНЕ
Мониторинг на процеса и резултатите

Оценка на въздействието

Събиране и споделяне на обратната 
връзка

ПЛАНИРАНЕ
Познаване на средата и нуждите на 
целевите групи

Персонализиране на дейностите

Създаване на съюзи и споделяне на цели

Подбор на ресурси и професионалисти

КОМУНИКАЦИЯ
Повишаване на осъзнатостта

Контакт с фирми, партньори, 
заинтересовани страни

Обобщаване на обратната връзка
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определен брой фази. Всяка фаза се описва чрез матрицата вход/
изход и е със заявени цели, източници на входа, дейности, които 
се изпълняват, очакван продукт, професионални ресурси, които ще 
бъдат включени и стандартни показатели, които ще се ползват.
Моделът изисква провеждането на анализ на съответния контекст 
(производство, икономическа и демографска ситуация, условия на 
пазара на труда, политики и мерки за подпомагане на заетостта, 
възможности за навлизане на пазара на труда) и планиране на 
дейностите както според потребностите на реципиентите, така и на 
контекста с цел постигане на възможно най-доброто въздействие. 
Гъвкавостта на модела позволява да се планират ефективни и 
последователни дейности, базирани на споделени цели на 
регионално ниво и по този начин да подготвят почвата за местни 
съюзи, които могат да съберат всички налични ресурси (финансови, 
професионални, взаимосвързани ресурси) и да ги впрегнат в 
изпълнението на общата цел.
След определяне на работния план и избиране на професионалистите 
за работната група е важно да се промотират възможностите, 
предоставени на индивидуалните реципиенти и бизнеса. Това може 
да се направи като се изградят доверени взаимоотношения, които 
да подкрепят фазата на реализиране и интегрирането на работното 
място. Фазата на реализиране (осъществяването на работния план) 
се състои от дейности, предложени на индивидуалните реципиенти 
(анализ, интервюта, срещи за обратна връзка, оценка, консултиране) 
или на цялата група (ориентиране и обучение). Целта на упоменатите 
дейности е двуяка: да подобри мотивацията и осъзнаването на 
участниците както и на техните специфични умения и способности 
за намиране на работа; да подпомогне хората при търсенето им на 
работа като им осигури иновативни психометрични инструменти и 
обучителни материали (в частност „Оценка на уменията“, „Списък с 
ценностите на работа:, „Интервюта за самоефикасност“). Близостта 
между ангажирания екип и реципиентите стимулира взаимния 
обмен на информация и знания, което позволява адаптирането на 
обучителните дейности към индивидуалността на участниците и по 
този начин им предоставя подходящи инструменти, с които активно 
да управляват собствения си процес на професионално развитие.
Постоянното усъвършенстване е един от ключовете за успеха на 
„Отново н@ работа“. Събраните по време на реализирането на 
услугата количествени качествени данни са ползвани в подпроцеса 
Оценка за многостранни цели, а именно да се извърши цялостен 
мониторинг на процеса и постигнатите резултати, да се оцени 
въздействието на обучението върху индивидуалните участници и 

ефективността на курса по отношение на съдействието, оказано на 
участниците при намирането на нова работа; да събере и обмени 
информация с работната група и местните партньори, включени в 
проекта.
Комуникацията  играе съществена роля при модела: заложено е 
да предизвика обществен интерес към дискутираните въпроси и 
предложени решения; да подхранва диалога с бизнеса, реципиентите, 
партньорите и заинтересованите страни на пазара на труда; да прави 
заключения по получената обратна връзка за улесняване на нови 
проекти и стартирането на нова група дейности по въвеждане.
Първоначалната структура на модела „Отново н@ работа“ 
съответства на Рамката за европейско осигуряване на качеството 
при професионалното образование и обучение(EQARF), тъй като тя 
съдържа:
• цикъл с планиране, въвеждане, оценка и преглед, основаващ се на 

общи критерии за качеството;
•  качествени дескриптори и количествени показатели за осигуряване 

на качествен и ефективен мониторинг;
• ползване на инструменти за измерване ефективността и 

ефикасността на дейностите.
Главните препоръки от проектните партньори включват:
• сертифициране по международните стандарти на организацията, 

ползваща модела;
• професионалисти и експерти, отговарящи за реализирането на 

дейностите по модела трябва да се подберат  въз основа на тените 
автобиографии и образование – изисква се оценка и на двете;

• трябва да се съгласуват аналитичната рамка на модела и 
методическия подход; необходимо да се проведе количествена и 
качествена оценка на въведените дейности и техните резултати 
трябва да се оценят по отношение на намерили работа; 

•  удовлетворението на участниците трябва да се оцени;
• трябва да се извърши обновен анализ за оценка на контекста, пазара 

– свързани нужди за обучение и целевата група.

2.2  Подход и методология
„Отново н@ работа“ цели да повиши способността на реципиентите 
да използват всички налични ресурси при активното търсене на 
работа, което е в унисон с очакванията им и съответния социо-
икономически контекст. Индивидуалните и груповите дейности, 
услугите от експертите и съпровождащите инструменти, които са на 
разположение на участниците за подпомагане на самоефикасността 
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им и мотивацията им са сред известните предпоставки за успешно 
интегриране на пазара на труда.
Моделът ползва разнообразни инструменти за провеждане на анализ, 
насочен както към индивидуални участници, така и към групи; той 
ползва и различни начини на комуникация за индивидуалните занятия 
(за персонализиране на мерките) и за съвместното управление 
на дейностите по техническо и междусекторно обучение. Едно от 
предимствата на този подход е, че той спомага за създаването на 
среда, в която реципиентите могат да рефлектират за отношенията 
си, мотивацията си, интересите си, личностните си характеристики, 
ценностите и потребностите си преди да вземат информирано 
решение за кариерното си развитие. 
В началото и края на програмата се извършва пълно оценяване 
на уменията, което представлява съществен етап от процеса. В 
оценката са включени компоненти, отнасящи се до личностните 
умения на реципиента (социалност, точност, доверие и др.), умения за 
трансферяемост (личностно управление, комуникация, разрешаване 
на конфликти и др.) както и компютърна и чуждоезикова компетентност, 
придобити по време на преминатото образование или като част от 
кариерното развитие. Оценяват се също и организационните умения, 
включващи знания и умения, придобити от реципиента по време 
на работа като резултат от изпълняваните дейности или роля във 
фирмата. 
Оценката на уменията позволява да се идентифицират умения, които 
човек може да ползва в специфични работни ситуации и които могат 
да послужат като основа за преднамерено кариерно планиране.
Консултативните инструменти – включват анкети, резюмета, форми 
за обратна връзка – се ползват при подпомагане на участниците да 
определят какво искат да вършат (поставяне на цел), как смятат, че 
могат да постигнат поставената цел, какви ресурси са необходими, за 
да направят целта постижима. Участниците се насочват да настроят 
търсенето на работа според ситуацията на пазара на труда (процес) 
и да осъзнаят ограниченията си, силните си страни и личностни 
разбирания, които ги карат да действат (мотивация). Крайната цел е да 
се помогне на участниците да подобрят способностите си, отнасящи 
се до поемане на ангажимент  за постигане на цели и придържането 
към него, определяне времето и нужните стъпки за прилагане на 
взетите решения. 
Важно е да се създаде обстановка, която цени взаимното 
доверие, прозрачността, личностното издигане: това е ключово за 
подсигуряване на цялостното ангажиране на участниците в процеса 
по самоопределяне и реалистично самопланиране. 

Методологията, която следват кариерните консултанти включва 
следните стъпки, които те трябва да извършат: 
• Оценяване на автобиографията на участника и на резутатите от 

аналитичните инструменти;
• Определяне на обхвата (промишленост, регион) на търсенето на 

работа;
• Насърчаване на реципиента към ангажирането му в активно търсене 

на работа като прибягва и до личностната си мрежа от контакти;
• Преглед на обяви за работа, ресурси за търсене на работа и подобни 

периодични издания всеки ден;
• Поканване на реципиентите за регистриране към съответното Бюро 

по труда и абониране за съответните онлайн услуги за търсене на 
работа;

• Запознаване с графики и таблици за тенденциите на пазара на 
труда; 

• Научаване на реципиента да поддържа база данни (на хартия или в 
електронна таблица) и да въвежда информация за фирмите, с които 
е установил контакт;

• Поканване на реципиента да посети колкото се може повече агенции 
за намиране на работа;

• Обмисляне дали посещаване на преквалификационен курс би 
помогнал за придобиване на нови умения / знания, изисквани от 
пазара на труда; 

• Подготовка на реципиента за интервю за работа и проверка на 
резултата след това чрез свързване със съответните фирми.
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Всеки партньор изпита адаптирания модел със специфични целеви 
групи. Разнообразието от бенефициенти позволи на партньорите да 
направят интересни съждения за гъвкавостта и адаптираността на 
модела към различни видове контекст.
Въпреки продължаващата криза на пазара на труда, резултатите от 
приложената мярка са удовлетворителни. 
Протоколът „Отново н@ работа“ се приложи на място в Испания, 
Франция и България и обхвана 50 безработни на възраст от 15 до 55 
години. Повечето участници (около 30 от общия брой) бяха ученици 
последна година в гимназията или току-що бяха завършили средното 
си образование. Малка част от участниците (10 от общия брой) имаха 
висше образование. Друга част от участниците (12 от общия брой) 
бяха съкратени и търсеха нова работа. 
Всеки партньор разработи собствената си мярка като приложи на 
място протокола според насоките за трансфер. Вече разполагаме и с 
подобрена версия на тези насоки за подкрепяне на бъдещи процеси 
по прилагане на място. При адаптирането на модела се спазваха 
следните няколко стъпки. Първо всеки партньор дефинира 
проблема и засегнатите действащи лица. Това доведе до много 
разнообразен набор от сценарии. Във Франция и България крайните 
ползватели бяха предимно неквалифицирани млади хора, които се 
опитваха да намерят първата си работа. В допълнение към това 
участниците от България бяха и в неравностойно положение: глухи, 
тежкочуващи или кохлеарно имплнатирани. Испанската група, от друга 
страна се състоеше от хора, съкратени от работа, които си търсеха 
нова. Подборът бе в унисон с протокола на „Отново н@ работа“ 
(потребителите трябва да са безработни или в риск) и в съответствие 
с мисията на всеки от партньорите т.е. даване възможност за заетост 
на хората в неравностойно положение (България), на младежите 
(Франция) и на хората, борещи се да намерят нова работа след 
загубата на предишната (Испания). Наемането на участниците се 
извърши посредством телефонни обаждания, имейл, местни бази-
данни с оглед разпространяването на информация към потенциално 
заинтересованите от проекта хора, към информационни дейности по 
училищата и центровете за професионално образование и др.;
След това всеки един партньор проведе подробен контекстен анализ, 
който ще бъде представен в следващата точка. Като трета стъпка 
местните отговорници по планирането и мениджъри по проекта се 
запознаха с протокола на „Отново н@ работа“ и приложенията 

3. Методология на трансфера му. Това беше важна стъпка, тъй като една от силните страни на 
протокола „Отново н@ работа“ е неговата гъвкавост, което означава, 
че при планирането има голяма степен свобода за адаптиране на 
специфичните дейности, включени в протокола към специфичните 
потребности на крайните ползватели и към специфичните възможности, 
предложени от местния контекст. Следователно мениджърите по 
проекта трябва да овладеят както инструментите, така и протокола, 
за да разберат какво може да бъде от помощ във всяка една 
специфична ситуация. Следващата стъпка е да се планира мярката, 
което означава поставяне на цели на мярката, (които ще се ползват 
за провеждане на мониторинг относно ефективността), поставяне на 
фази/методологии и планиране на адаптирането на протокола (шеста 
стъпка). По време на фазата по прилагане на място се спазват 
няколко прости подстъпки. Първата се отнася дали да се приемат 
предложените материали или да се ползват местни материали или 
да се разработят нови материали. Това решение се определя от 
наличната информация за по-добри местни инструменти, които могат 
да превъзхождат инструментите на „Отново н@ работа“. Това е важно, 
за да се постигне максимална ефективност. След това материалите се 
превеждат или адаптират от добре-квалифицирани преводачи. После 
мениджърите по проекта преглеждат структурираните материали, 
за да ги проверят за еквивалентност. Седмата стъпка е подбор на 
висококвалифицирани професионалисти за водене и провеждане на 
всяка една дейност. Това е един от най-важните фактори в нашия 
опит. Добрите професионалисти са съществени за успеха на мярката. 
А осмата стъпка е да се споделят с тях целите на проекта, да се 
запознаят с материалите на „Отново н@ работа“, да прецизират 
целите и да преминат обучение, (ако е необходимо). След това 
мярката се провежда и оценява както по количествени (например 
брой заетости), така и по качествени (например самоефикасност при 
търсене на работа) показатели. 
Измерването на ефикасността (нивото, при което се постигат целите) 
и ефективността (=ефикасност/разходи) на мярката на „Отново н@ 
работа“ е важна част от протокола „Отново н@ работа“. Без адекватна 
оценка на ефективността не е възможно да се прецизира моделът 
спрямо подхода за продължаващо усъвършенстване. 
Всеки партньор замери индикаторите преди и след провеждане на 
мярката и след това оцени промяната и я изтълкува като стойност 
на ефикасността на мярката. Измерваните области, ползвани преди 
и след мярката са индикаторите, определени по време на фазата за 
планиране. По-конкретно това са определените индикатори, свързани 
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със специфичните цели на мярката и ползвани за мониторингови цели. 
Например, в една от мерките основната цел бе да се открият хора, 
които биха могли да се завърнат на пазара на труда с текущите си 
умения и такива, на които ще се наложи да преминат обучение преди 
да се завърнат успешно на пазара на труда. Следователно процентът 
от хората, следващи обучителен курс от всички определени като 
нуждаещи се, се ползва като индикатор на ефективността.
Други релевантни и традиционни индикатори се ползваха при 
мониторинга на мерките. Вярно е, че протоколът „Отново н@ работа“ 
ползва скала за удовлетвореност от живота (SWLS, Diener et al., 1985, 
Diener & Diener, 1995, Pavot & Diener, 1994), която е свободно достъпна 
онлайн на уебсайта на автора и вече е преведена на много езици и 
включва международни норми и междукултурни сравнения. Ползва се 
и скала, измерваща способността на възприятието на участниците при 
търсенето на нова работа (Search for Work Self-Efficacy Scale, Avallone 
et al., 2007), която вече е адаптирана за ползване в Испания (Pepe 
et al., 2010). Тази скала измерва четири измерения на търсенето на 
работна самоефикасност: справяне с обезсърчаването, изследване, 
проактивно кариерно планиране и релационна интеграция. Други 
използвани индикатори се отнасят до съотношението на участниците, 
които напуснаха мерките преди края им (отпаднали) или такива, 
които си намериха работа в рамките на 3 или 6 месеца от края на 
мерките. Не на последно място – една от мерките измери и броя 
на интервюта за работа, на които е посетил всеки един участник 
3 или 6 месеца след каря на мярката. Колкото повече интервюта, 
толкова по-вероятно да се намери работа: този индикатор е полезен 
за определяне на вероятността за реинтегриране на пазара на труда.
 

Венето, Италия: Венето е все още сред най-богатите региони в 
Европа, въпреки че загубата на конкурентност, фрагментирането 

на икономическия сектор, липсата на големи международни компании 
и на регионална стратегия за развитие спъват потенциалните 
възможности за растеж. Безработицата се е увеличила значително 
след 2008, особено сред младите хора (20%) и към момента все още 
не се забелязва положителна тенднеция в това отношение. Най-голям 
дял от регионалната добавена стойност на Венето се генерира от 
модната и мебелната индустрии, мехатрониката, металообработващата 
и хранително-вкусовата промишленост. От 2008 година обаче 
индустриалното производство се свива (-21.8% за последните пет години) 
и чуждестранните директни инвестиции (ЧДИ) се сриват след 2007. От 
друга страна износът надминава стойностите от преди кризата и туризмът 
нараства. За разлика от много италиански и региони на ЕС Венето им 
само няколко големи фирми, но пък има много предпиемачи (един на 
всеки 10 жители). Създадени са мрежи от МСП с цел насърчаване на 
конкуретноспособността на специфични индустрии. Стратегията на 
регионалното правителство за смарт специализация разчита на следните 
сектори: смарт земеделски храни, смарт производство, творчески 
индустрии и устойчив начин на живот. Предлагането на образование и 
обучение е широко застъпено и добре развито. Четирите университета 
в региона са сред най-добрите в Италия в специалностите икономика, 
инжинерство, психология, право и архитектура.

4. Контекстен анализ в Италия, Испания, България и Франция

Арагон, Испания: Икономиката на Арагон е вътрешно отворена 
и диверсифицирана като основният сектор е в областта на 

доставките за самозадвиждващата и автоматична промишленост. 
Заводът на Дженерал Моторс „Опел” във Фигерелас оказва не само 
количествено въздействие върху БВП и заетостта, но представлява 
и атрактивна за инвестиции точка. Комплексът PLAZA в близост до 
летището е най-големият логистичен център в южна Европа. В региона 
се насърчава диверсификационния процес и са определени пет 
ключови специализации, по-конкретно агроинженерство, енергетика, 
автоматизация, логистика, туризъм, нови технологии. 
От друга страна обаче застаряващото население и драматичното 
влошаване на безработицата (18,8%; 50% от младежите през 2013), 
въпреки предприетите политики за активна заетост, възпрепятстват 
пълноценното реализране на човешкия капитал.
При положение обаче, че основните бизнес партньори на Арагон са 
базирани в Европа, отрицателното представяне на големите европейски 
икономики през 2013 може да се отрази неблагоприятно на независимата 
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Двугодишното международно сътрудничество в рамките на проекта 
„Отново н@ работа“ се появи в критичен момент от прехода към ново 
устройство на пазара на труда, отключено от производствената 
криза на 2008. След първоначалния шок политиците на различни 
институционални нива реагираха на кризата като въведоха нови 
експериментални инструменти за подкрепа на заетостта и помолиха 
обучителните организации да преосмислят обучителната си програма 
като по този начин поставиха основата на нова система за споделяне 
и управление на информация, която сега започва да дава плодове. 
„Отново н@ работа“ имаше съществен принос в този контекст: от една 
страна той въведе и изпита модела на мярката, който дава конкретни 
възможности на работниците, които са засегнати от кризата; от друга 
страна той изгражда структура на знанията, която улеснява диалога 
между различните заинтересовани групи, които споделят една и съща 
оперативна цел да помагат на хората и бизнеса.
Националните пилотни проекти, апробирали системата (във Франция, 
България, Испания и Италия) включиха 64 участника: 20% от тях вече 
си намериха работа благодарение на услугите, предлагани от модела 
и проведеното обучение на операторите на партньорите; други 15% 
продължават усъвършенстването си в курсове по професионално 
обучение, които ги подготвят за работа. Тези цифри са забележими, 
ако се зачете разнообразието от участващите целеви групи (хора с 
увреждания в България, студенти и наскоро завършили във Франция) 
и разнообразните социо-икономически контексти ( безработицата 
в Испания е 25.1% дори и за квалифицираните работници; като 
обща тенденция се забелязва нежеланието на бизнеса да наема нов 
персонал). Пилотните проекти ни позволиха да оценим въздействието 
на предложените дейности върху индивидуалните участници по 
отношение на самоефикасност1 и удовлетворение от живота2, смятани 
от международните проучвания за ключови изисквания при успешното 
търсене на работа: 62 от 64 участници по време на 4 пилотни сесии отчитат 
повишени нива, както на самоефикасността, така и на удовлетворението 
от живота и заявяват, че услугите, доставени от проекта са им помогнали 
да подобрят осъзнатостта си и да преосмислят пътя си на кариерно 
развитие. На края трябва да се подчертае, че в много от случаите бе 

5. Резултати и ключови послания

1 Перцептивната самоефикасност се определя като вижданията на хората относно собствените 
им способности да постигнат определени нива на представяне, които упражняват влияние 
върху събития, засягащи живота им […]” . Bandura, A. (1994).
2 Удовлетвореността от живота е обща оценка на чувства и нагласи за живота в определен 
момент от времето, варираща от отрицателна до позитивна. Diener, Ed. (1984)

общност. Следователно отвореността към нови пазари в развиващите 
се страни и постоянната наличност на подходящо квалифициран човешки 
капитал са ключови фактори за успеха на Арагон.

София, България: Софийска област е най-богатият и най-
динамично развиващият се икономически регион в България и 

е от съществена важност за националния растеж поради факта, че 
привлича половината от ЧДИ. След 1990 година настъпиха значителни 
промени във фромата на собственост и организацията на бизнеса и 
мрежовите оператори, които в голямата си част са вече частни.
На национално ниво мерките, съдържащи се в Националната програма 
2012 целят осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат 
промените на работното място и възникването на нови професионални 
рискове, дължащи се на икономическата и финансова криза.
През 2013 правитеслството разработи стратегия за заетостта до 2020, за 
да се справи с основните предстоящи предизвикателства: застаряващо 
население, растяща безработица (13.8% през 2012) – особено сред 
младите хора под 29 години (23.6% през 2012) – и липсата на мерки за 
кариерно ориентиране и реинтегриране на пазара на труда. Стратегията 
цели да генерира и положителен ефект върху голям брой обезсърчени 
хора (неактивни) и безработни от дълго време.

Оверн, Франция: Със сравнително ниска гъстота на населението 
Оверн заема централно местоположение по диагоналната линия 

между Люксембург и Португалия, известна като „Диагоналния вакуум“. 
22% от активното население е заето в промишления сектор, което е 
над средното за страната (18%). Основните регионални индустрии 
включват производство на автомобилни гуми, металообработващи, 
машинно инжинерни и фармацевтични компании. Земеделската и 
преработвателната промишленост са също добре представени, като 
само земеделието осигурява заетост на 9% от работниците в региона, 
два пъти повече от средните стойности за страната. Регионът включва 
3 национални центъра по конкурентноспосбност и 10 национални и 
регионални клъстери в областта на високите технологии, международна 
фирма за производство на автомобилни гуми (Мишелин) и няколко много 
малки и иновативни фирми със слаба или без връзка с големите 
предприятия. В началото на 2013, ситуацията на пазара на труда се влоши 
въпреки някои положителни знаци при туризма и строителството: 9.4% от 
населението е безработно. През юли 2013 регионалното правителство 
въведе мерки за заетост сред младите хора в опит да предотврати 
наблюдаващото се изтичане на мозъци към по-иновативните региони 
на Франция, което води до трудности със справяне с проблема със 
застаряващото население. 
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ясно, че подпомагайки проекта „Отново н@ работа“ Европейският съюз 
предлага конкретна помощ и така доказва, че е близо до гражданите си 
и техните ежедневни проблеми по иновативен начин.
За организации, занимаващи се с проблемите на пазара на труда и със 
заинтересовани лица, споделянето на модела „Отново н@ работа“ за 
Услуги за кариерно подпомагане представляваше голяма възможност 
за иницииране и затвърждаване на диалога относно въпроси, свързани 
с работата и послужи като добра практика за сътрудничество 
между обществени и частни структури за благото на гражданите 
и бизнеса. Основната цел на „Отново н@ работа“ е да съдейства на 
производствената и икономическата система в съществена фаза от 
прехода им и в същото време да насърчава гладкото функциониране на 
пазара на труда: това прави възможно адаптирането на подход, напаснат 
според потребностите на хората и предлаганите възможности от 
всеки един регион и в същото време да създава синергии и местни 
съюзи за прилагането на ефективни дълготрайни мерки. „Отново н@ 
работа“ даде шанс да се изследват тези възможности и спомогна да се 
започнат значителни местни съвместни проекти в четирите партньорски 
страни, включително и сътрудничество с 12 обучаващи институции за 
допълнително трансфериране на модела. Инициативи за създаване 
на мрежи и сътрудничество с университетите и системни дейности 
по управление на казусите също бяха стартирани. Тези инициативи 
поставиха основите за по-широка платформа за сътрудничествос нови 
членове както на национално, така и на европейско ниво.
Предложената работна методика и характеристиките на процеса, който 
е прозрачен и се основава на аналитичен подход, улесняват трансфера 
на модела „Отново н@ работа“ към организации, желаещи да предложат 
услуги за заетост. Този подход позволява мониторингови дейности, за да 
се оцени напредъкът по работния план и да се комуникират коректно 
постигнатите резултати особено към МСП, където участниците работят 
или са на стаж.
Предложеният план за действие трябва да бъде прецизиран, за да 
съответства на местния контекст, в който се реализират дейностите: 
резултатите от тестовата фаза и успешният двоен международен трансфер 
(от Италия към България, Франция, Испания и обратно) доказват, че 
моделът е достатъчно гъвкав и че инструментите могат всъщност да се 
настройват към специфичните потребности на потребителите. Насоките 
за трансфера, подготвени от проектните партньори могат да служат като 
ръководство за потребителя на организации, желаещи да участват в 
съвместното развитие на модела „Отново н@ работа“.
Сравненията на международно ниво подчертват важността на 
специфичното обучение за оператори, отговарящи за практическите 
мерки както и за учители и консултанти, които срещат хората 

и бизнеса. В това отношение Форема работи върху иновативен 
професионален профил, наречен „Кариерен консултант“ с 
двойната цел да подпомогне партньорите при повишаване на уменията 
на техните професионалисти  и в същото време да да включва активно 
експерти по теми в процеса на разработване на модела. Първият 
курс за кариерни консултанити се проведе в Падуа през май 2014: 19 
оператора преминаха успешно обучение и сега работят в бюрата по 
труда, регулирани от регионалните власти.
Двугодишната работа ни доведе до ревизиране на първоначалния подход. 
Докато в началото моделът трябваше да помогне на хората да намерят 
нова работа (колективно или индивидуално) сега се оказа, че той се 
превърна в система за познание и управление на ресурси, насърчаваща 
сътрудничеството между обществени и частни лица с цел осигуряване 
на ефективни мерки за различни целеви групи3: младежи, (търсещи 
първа работа, безработни), безработни (съкратени), мениджъри, „слаби“ 
категории работници, които изискват помощ през цялата си кариера 
(кариерно подпомагане).
Предстоящите предизвикателства включват ангажирането на 
“NEET”(младежи без работа, обучение или образование) и 
доразвиване на модела заедно с новите лица, за да се справим с 
новите критични въпроси на пазара на труда.
 

3 Оценъчната матрица, зачитаща официално придобитите умения (например образователна 
квалификация) и неформално/самостоятелно придобитите компетенции (например 
професионален опит, опит, придобит в извънтрудови правоотношения) може да се окаже 
полезна при напасването на модела към конкретните целеви групи. Матрицата ни помогна 
да определим четири основни целеви групи с конкретни потребности, нуждаещи се от 
специфични стратегически мерки, а именно: NEET (акроним за младежи без работа, обучение 
или образование, търсещи първа работа (безработни, търсещи първата си официална 
работа), съкратени работници (безработни, често облагодетелстващи се от активните или 
пасивни политики в социалната сфера), мениджъри (включително и тези, които не са бии 
на изпълнителни позиции, но които са били на ръководни длъжности във фирмите и са 
изпълнявали координиращи задачи с последващите ги отговорности).
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Ситуацията в Европа, прогнозите за пазара на труда и перспективният 
анализ на текущите тенденции водят до появата на нови въпроси и 
проблеми, които изискват партньорства и съюзи, дълбоки вкоренени 
в съответните региони, които могат да осигурят ефективни решения. 
Споделянето на модела „Отново н@ работа“ може да спомогне за 
това. Процесът по въвеждане на иновации в областта на политиките и 
инструментите за управление на пазара на труда вече започна: то се 
отключи от риска от загубване на работа, постоянно несъответствие 
между потребностите на бизнеса и осигуреното образование / обучение 
и от отявленото търсене на услуги за по-доброто функциониране на 
пазара на труда. От друга страна обаче е нужно публично-частните 
партньорства да се включват активно в планирането и реализирането 
на иновативните услуги за хората и бизнеса: това е изискване на 
целите Европа 2020 (в частност на тези, отнасящи се до заетост, 
социално приобщаване и образование), а също така и на ревизираните 
регионални и национални политики в областта на услугите за заетост.

Постигането на стратегическите цели на „Отново н@ работа“ (т.е. да 
се сподели, развие и трансферира моделът за кариерно подпомагане, 
предначертан да изгради платформа за споделяне на знания на местно 
и международно ниво) открива пътища за нови форми на стабилно 
сътрудничество, чиито цели са:
- убедително установяване на модела „Отново н@ работа“ 
в работните практики на партньорските организации чрез: 
насърчаване на местните съюзи да създадат персонализирани и 
ефективни услуги, активно включвайки нови заинтересовани страни и 
обучаващи експерти – в частност кариерни консултанти;
- разработване на специфични версии на модела за различните 
целеви групи (т.е.: NEET – младежи без работа обучение или 
образование, търсещи работа за първи път, съкратени работници, 
мениджъри); ползване на ИКТ за предлагане на услугите в широк мащаб; 
подобряване на инструментите и дейностите с оглед отговаряне на 
нуждите на потребителите и на информацията, получена като обратна 
връзка; фокус на уменията за намиране на заетост като подкрепящи 
професионалните компетенции; възползване от предимствата на други 
методи и опит.
Споразумението за мрежата за кариерно подпомагане е 
инструментът, ползван от първоначалните партньори по проекта „Отново 
н@ работа“ за консолидиране и увеличаване на международното 

6. Мрежа за кариерно ориентиране и бъдещи перспективи
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сътрудничество по темата за интегрирането му в пазара на труда и 
услугите по осигуряване на заетост.
Целта на новата мрежа е да се доразвие моделът на „Отново н@ 
работа“ като се промотира употребата му на местно и международно 
ниво и в същото време обобщавайки приноса на всички участници, 
които могат да спомогнат за въвеждането на конкретни мерки на пазара 
на труда. Крайната цел е да се окуражи диалогът между трите основни 
страни, а именно: обществените услуги и власти, занимаващи се с 
пазара на труда, операторите на „псевдо-пазара“ на услуги за заетост 
(в това число обучаващи и образователни организации до трето ниво); 
частни оператори (фирми, агнеции за персонал и фирми за намиране 
на работа). За постигането на такъв диалог е необходимо директното 
включване на социалните партньори, политиците, бизнеса, 
потенциалните бенефициенти и съответните заинтересовани страни, 
които желаят активно да подкрепят очертаните процеси по прехода.
Мрежата се регулира от отворено доброволно споразумение с 
нестопанска цел, което официално стартира на 1 октомври 2014. 
То е първата стъпка, с която членовете й ще пожънат успехите от 
европейското си сътрудничество.
 

7. Проектни патрньори

Форема - Падуа (Италия) - Обучителна агенция на Конфиндустрия 
Падова. Контактно лице: Roberto Baldo | email: rbaldo@confindustria.pd.it 
tel. +39 049 82 27 277

Индико - Сарагоса (Испания) - Обучаваща агенция
Контактно лице: José Antonio Campos | email: info@indico.info  
tel. +34 976 230 022

Асист Нет - София (България) – Мрежа от специалисти
Контактно лице: Slavina Lozanova | email: assist_net@abv.bg  
tel. +35 92 981 0051

Университет “Блез Паскал” - Клермон-Феран (Франция) – 
Университет. Контактно лице: Lysiane Lelue  
email: lysiane.lelue@univ-bpclermont.fr | tel. +33 473 406337

Провинция Падуа, Сектор образование и заетост - Падова 
(Италия) - Местна власт. Контактно лице: Giorgio Santarello  
email: giorgio.santarello@provincia.padova.it | tel. +39 049 820 13 80

CISL Венето - Венеция Местре (Италия) - Профсъюз
Контактно лице: Giulio Fortuni | email: giulio.fortuni@cisl.it 
tel. +39 041 533 08 11

Картотехника Постумия - Carmignano di Brenta (Италия) – SME 
Контактно лице: Pierluigi Gava | email: pierluigi.gava@postumia.it 
tel. +39 049 943 89 99

Университет Падуа, Катедра FISPPA - Падова (Италия) - 
Университет, катедра по психология, социология, педагогика, приложна 
психология. Контактно лице: Egidio Robusto | email: egidio.robusto@
unipd.it; michelangelo.vianello@unipd.it | tel. +39 049 827 6664

Конфиндустрия Венето SIAV - Венеция Местре (Италия) - Агенция 
на асоциацията на регионалните работодатели. 
Контактно лице: Chiara Salatin | email: area.progetti@siav.net 
tel. +39 041 251 75 11
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