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Въведение 
 
Опитът на Форема в областа на кариерното подпомагане е в резултат на потребността да се 
окаже подкрепа на местните фирми и работници при преструктурирането – процес, появил 
се като последица от кризата в бизнес средата и много браншови сектори през последните 
години.  
 
Форема са придобили опит в два производствени сектора – металообработване и мода 
(текстил, облекло, обувки, кожа и очила) – дейности, широкоразпространени и в други 
европейски страни. 
 
Тази дейност роди настоящия модел на кариерно подпомагане, с който се адресират 
специфични проблеми в браншови сектори, свързани както с действащата криза, така и с 
постоянно развиващия се европейски пазар на труда. 
 
От особена важност в настоящия социално-икономически контекст е ролята на органите за 
професионално обучение. В действителност те са търсени с цел да подкрепят системата на 
пазара на труда като разработват мерки за подпомагане на местната заетост и следователно 
трябва да откликнат на тази потребност.  
 
Предложеният модел отговаря на тази широкоразпространена нужда и служи като отправна 
точка за трансфер, експериментиране и подобряване на дейностите по кариерно 
подпомагане на европейско ниво.  
 
Поради първоначалната си постановка този модел е съобразен и включва Европейската 
рамка за осигуряване на качество (EQARF) и се основава на: 

 Цикъл планиране, въвеждане, оценяване и ревизиране на базата на общи критерии 
за качество;  

 Качествени дескриптори и количествени показатели за гарантиране и подобряване на 
качеството и извършване на мониторинг; 

 Употребата на инструменти за измерване на ефективността и ефикасността на 
мерките. 

 

Моделът на Отново н@ работа и неговите етапи включват съчетаване на качествени данни и 
инструменти за извършване на мониторинг, предложени от Европейската препоръка за 
EQARF. Препоръчват се следните параметри: 

 Организацията за професионално ориентиране трябва да е сертфицирана според 
международните стандарти за съответните области на действие; 

 Анализ на автобиографиите и актуализиране на обучителния опит на операторите и 
експертите, определени за провеждане на мерките по модела; 

 Оценяване на количествения аспект и определяне на основни параметри на 
участниците, включени в прилагането на модела; 

 Процент на успешните обучителни мерки; 
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 Процент на наетите след като са участвали в дейностите, предложени от модела; 

 Анализ за удовлетвореността на клиентите от участниците; 

 Подробен анализ на целевите групи, включени във въвеждането на мерките, 
предвидени в модела; 

 Извършване на мониторинг на потребностите от обучение на пазара, участниците в 
обучението и консултативните дейности; 

 Анализ на дейностите по подбор и на възможностите за достъп до предлаганото 
обучение. 

 
Настоящият модел предлага култура за качествено подобрение и отговорност и позволява 
непрекъснат мониторинг на резултатите, което е от съществена важност при планиране на 
последващи мерки, насочени към постоянно подобряване (Фигура 1). 
 
 
Фигура 1 – Обобщена диаграма на цикъла на модела за кариерно подпомагане. 
 

 
 
Основните етапи на модела са изчерпателно описани по-долу: планиране, въвеждане и 
оценяване.  
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Планиране 
 
1.1 Контекстен и рамков анализ 
Целта на контекстния анализ е да се актуализира работната рамка по отношение на 
специфичните нужди за действие в региона, в който се предвижда въвеждането на модела.  
Анализът се провежда чрез събиране и анализиране на различни видове данни, отнасящи се 
до тенденциите на пазара на труда и различните производствени сектори. Извършват се и 
интервюта с експерти в съответните браншове, заинтересовани лица, мениджъри на фирми 
и клиенти, ползва се документация от предишни мерки за непрекъснато усъвършенстване. 
Резултатът от тази дейност представлява изследване на качествени и количествени данни, 
събрани главно от съществуващи източници по заетостта и производствени данни за 
специфични потребности, както и обща информация от предишни мерки. Източниците 
включват обществени и вътрешни данни на предприемачески асоциации, интервюта с 
експерти и ключови специалисти, заинтересовани лица и клиенти; също така в този случай се 
ползва и анализът на данни от предишни мерки.  
Дейността се извършва от опитни специалисти чрез анализ на актуални данни за пазара на 
труда и тенденциите при различните производствени сектори, както и посредством 
обобщение на проведените интервюта и наличните данни от предходни мерки за кариерно 
подпомагане.   
 
1.2 Определяне на общите цели 
Този етап цели да определи общите цели на мерките за кариерно подпомагане. 
Определянето и споделянето на тези цели следва контекстния анализ и анализа на 
потребностите и е насочен към определяне на процента хора, реализирани на пазара на 
труда, на които е оказано кариерно подпомагане, който трябва да се постигне в рамките на 
определен период след успешното приключване на мерките.  
Крайната дейност се постига чрез актуализирани статистически източници и ключови 
специалисти и се провежда от квалифицирани социолози, заинтересовани лица и клиенти. 
Самата точна дефиниция на целите вече се смята за показател за успех на този етап. 
 
1.3 Определяне на специфичните цели 
Целта на този етап е да се определят специфичните цели на мерките за кариерно 
подпомагане. Дефинирането на мотивационните и обучителни цели на участниците в 
дейността се определят на базата на относителни данни, специфични изисквания и данни от 
предходни мерки.  
Източниците в основата на този планов етап включват наличието на ключова информация и 
статистически данни. Цялата дейност се извършва от специалисти, консултанти и експерти. 
 
1.4 Определяне на целевите групи и участниците 
Участниците в мерките за кариерно подпомагане са работници или хора вече на пазара на 
труда, независимо от социалните и професионалните им характеристики. Етапът на 
определяне обаче предхожда определянето и подбора на участниците по групи колкото е 
възможно по-хомогенни (професионален опит, сектор, възраст и т.н.). Особено внимание се 
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отделя на оценяването на мотивацията на участниците и индивидуалните особености, тъй 
като много често участниците са хора с различен социално-икономически статус и 
професионален опит. Важно е да се има това предвид при разработване на групови 
дейности, при които се събират участници със сходни характеристики. 
При определяне на участниците е полезно да се съобразят и разнообразните индивидуални 
възможности, които често варират според възрастта и културно-професионалния профил. 
Специално внимание е запазено за младежите с оглед запазването на професията им в други 
сектори или обмисляне на възможността им за започване на собствени инициативи. Също 
така във фокус са и по-слабите участници, които рискуват да бъдат изключени от пазара на 
труда. 
Използваните инструменти са представени от данни от социално-икономическия 
референтен контекст, които се ползват за определяне на броя и характеристиките на 
участниците.  
Референтните хора за този вид дейност са специалисти, заинтересовани страни и клиенти; 
източниците са представени от ключови специалисти и статистически данни. В заключение – 
използва се същото описание на проекта като показател за осъществената дейност. 
 
1.5 Определяне на съдържанието на мерките 
Целта на този етап е да се определят мерките, чрез които ще се постигнат специфичните и 
общи цели на дейността. За постигането на определените цели се използват данни от 
контекстния и специфичен анализ на разглеждания въпрос, както и данни от предходни 
мерки.  
Проведената дейност се състои от персонализиран пакет от мерки и води до очертаване на 
действията, специално разработени за подбор, индивидуално консултиране, колективно 
консултиране, обучение и насоки. Използваните източници в частност са взети от предходни 
проекти по кариерно подпомагане, контекстния анализ и резюмета на интервюта. Дейността 
се осъществява чрез експерти и се ползва същото описание на проекта като показател. 
 
1.6 Определяне на нужните методики 
Целта на този етап е да се определят начините на реализиране. Важни инструменти за успеха 
на този етап са координирането на съдържанието и списъка с методики, ползвани по тази 
мярка, чрез които се постига подробното им описание.     
Следователно дейността на планиращите проекта включва разработване на методическо 
описание, възможно на базата на наличния контекстен анализ, обобщенията от интервютата 
и данни от предишни проекти за кариерно подпомагане; описанието на същия проект се 
ползва като резултатен показател.  
 
1.7 Определяне на необходимите ресурси 
Определяне на бюджета и организационните и професионални ресурси са специфични цели 
на този етап, които възникват при разработване на бюджета. Използваните инструменти са 
икономически референтни параметри и учителска база данни; очакваният резултат включва 
определянето на бюджета за същата мярка за кариерно подпомагане. 
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Използваните източници са представени чрез специфичните изисквания на референтния 
контекст и данните от изпълнени проекти за кариерно подпомагане; референтният 
показател, изключително ползван от специалисти и административен персонал е 
определеният бюджет. 
 
1.8 Определяне на показателите за ефективност и ефикасност 
Този етап цели определяне на показателите за ефективност и ефикасност на мярката за 
кариерно подпомагане и целта се постига чрез представяне на формални показатели за 
успех и ефективност на мярката; използваните инструменти са бюджета и съвкупността от 
планираните цели.  
Резултатът от тази дейност се представя от процента на участници, намерили работа след 
успешното приключване на проекта и в унисон с параметрите, заложени в бюджета. 
Специалистите се включват в тази дейност и ползват резултатите от мониторинга като 
източник за дейността; в случая показателят е съставен от ползването на показателите за 
ефективност и ефикасност. 
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Реализиране 
 
2.1 Анализ на потенциала и мотивацията на участника 
Чрез дейността на индивидуално професиоанлно консултиране ползвателят се подпомага да 
да обмисли соствения си професионален път в перспективата на работния живот, който се 
развива от момента, когато той спира работа.  
Следователно чрез тази услуга е възможно:  

 да се оценят умения, способности и знания, развити в процеса на придобития 
собствен опит, обучение и работа;  

 да се разбере какво могат да правят и какво може да се подобри;  

 да се разработи и/или определи реалистичен професионален проект в съответствие с 
нуждите на конкретния пазар на труда; 

 да се насърчи личната автономност, собствената решителност и да се увеличи 
осъзнатостта за личната само-ефективност.  

 
След предварителния анализ на потребностите на ползвателя се дава възможност той да се 
приложи към една или повече определени работни цели. Самооценката на компетенциите 
води до преосмисляне на профила на участника, което му дава възможност да отговори на 
въпроси като : „Какво мога да правя?“ (идентифициране на серия действия, които могат да 
бъдат от значение от професионална гледна точка) и „Как мога да изпълня тези дейности?“ 
(списък с умения и знания, съотносими от един работен контекст към друг).  
 
Стартовата информация на този етап е Оценката на уменията (Приложение 1), която 
допринася за обмисляне на някои основни точки в личностен и професионален план в 
живота на участниците в дейности за кариерно подпомагане. 
Оперативният инструмент, използван както при стартиране, така и при завършване на 
обучението, е портфолио, състоящо се от комплект таблици, които ползвателят изготвя с 
помощта на консултант.  
В този документ са включени важни променливи за процеса на самооценка, насочени към 
пренастройване на индивидуалната обучителна/работна нагласа и към изготвяне на 
професионален проект в съответствие с подготовката, отношението и възможностите на 
всеки един човек: таблици със самооценка, педагогически таблици, кратки анети, анализи на 
опит и професионални биографии и т.н.  
Специално внимание е отделено на определянето и описанието на несертифицирани умения 
и компетенции т.е. изявени или придобити извън институционалните обучителни курсове по 
професии и на определянето на умения и компетенции, които субектът не подозира, че 
притежава. Проявява се отношение и към възстановяване на личен опит (ценности, 
разполагаемост, уточняване на евентуални пречки, желание за промяна, лични очаквания и 
т.н.). 
 
Дейността се провежда чрез лични срещи между консултанта и клиента под формата на 
„консултативни сесии“, които са полезни за точното определяне на уменията на участниците, 
компетенциите им, нагласата и професионалните им амбиции с цел да се планира 
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въвеждането на подходящи професионални пътеки. Постановката на услугата и близкото 
взаимодействие между участник и консултант се редуват с моменти на самовглъбяване и са в 
полза на развитието на значително противопоставяне и стимулира непряко спосбностите на 
клиента за слушане и наблюдаване, езиковите му и контактни компетенции, информация 
относно познания за въпросната област и съществуващите услуги.  
По отношение на анализа на предходния опит консултантът трябва да покани и стимулира 
клиента, особено когато той има само един основен предходен опит, да се замисли и за 
краткосрочни дейности, които биха могли някак си да са повлияли върху професионализма 
под най-различна форма (удовлетворение, насилственост, съответствие между характер и 
склонности и съдържанието на дейнността).  
Последното интервю в края на курса дава възможност да се разгледа трудовата биография, 
да се обмисли подновената мотивация и да се преценят различните обучителни 
професионални възможности на клиента заедно с консултанта. Клиентът се насърчава да си 
подготви досие, а консултантът, като сравни двете, има за задача да посочи разликите, 
възможните зони за подобрение по отношение на самооценка и по-постижимите цели в 
сравнение с първоначалната среща.  
Това е първата важна цел по отношение на подкрепата, която клиентът ще получи за 
реинтегриране, разпознаване и оценка на личните си компетенции, тъй като това 
представлява постижение на определено ниво на осъзнаване за личните приоритети и цели, 
професионални интереси, компетенции, източници и пречки, както и определяне на първата 
конкретна хипотеза на индивидуалния професионален проект.  
 
Следователно – веднага след като е постигнат баланс консултантите разполагат с определена 
информация за отделния участник, с която могат да определят, заедно с данните за 
възможностите в областта и връзките с другите структури и работния свят, най-ефективните 
мерки за всяка специфична ситуация и да предложат на участниците персонализирани 
пакети. Работните таблици трябва да се попълват систематично и ненапрягащо с цел 
например да се попълни автобиография или да се подготви интервю за работа. 
Консултантът ще изготви резюме на документа, което включва описание на компетенциите и 
постигнатите резултати в края на дейността. Необходимо е да се добави и изследването на 
външната среда по отношение на интересите на субекта, очертаването на насоки за проект 
за пожизнена интеграция и първоначално ориентиране в активната работа, за да се 
верифицира развитието на професионалната цел.  
 
Цялостната дейност се извършва от консултантите, ключови фигури, чийто професионализъм 
и мотивиращ характер извличат възможностите за успешно боравене с деликатни дейности 
като баланса на компетенциите и индивидуалното консултиране.  
 
Те са кариерни консултанти т.е. те поддържат участниците по време на техните дейности за 
кариерно подпомагане чрез:  

 стимулиране на самоизследването;  

 помощ при сортирането на информация от индивидуална дейност;  
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 подпомагане на участника при разпознаване и очертаване на собствените му ресурси 
и ограничения; 

 стратиране, заедно с участника, на процес по обмисляне на „професионален проект“, 
който да бъде развит на базата на минал опит;  

 поканване на участника да приеме себе си и да разработи подходящи стратегии за 
промяна.  

 
В същото време балансовите досиета (при започване и при завършване) стават инструменти, 
които дават възможност на консултантите да следят индивидуалните участници в течение на 
времето и да адаптират обучителните и информационни пакети според специфичните нужди 
и показани характеристики, а също така и чрез постоянно сравняване с други консултанти, 
свързани с дейността и чрез оценката на поредни индивидуални или групови дейности на 
едни и същи участници.  
Продължителността на дейността се предвижда за 2 часа за входящия баланс и 2 часа за 
изходящия баланс.  

 
2.2 Определяне на индивидуалните потребности от обучение 
Фазата на определяне на индивидуалните нужди от обучение цели указване на подробното 
съдържание на въпросната дейност, подчертана от проведен анализ на обучителните 
потребности. (Приложение 2) и обработка на данните от съответния производствен и 
социален контекст.  
Този етап трябва да се състои преди началото на дейностите и продължава поне 1 час. 
Дейностите по време на този етап включват индивидуални интервюта, проведени от 
квалифицирани обучители с атестиран опит в администрирането на проекти за кариерно 
развитие и връщане на разработените анкети. Дейността е насочена към същите участници 
докато резултатът от дейността е представен от подробното съдържание на реализираното 
консултиране и обучителни дейности.  
Показателят, ползван за успешно провеждане на дейността, включва попълнена от всеки 
един участник анкета.  
 
2.3 Колективни дейности за кариерно ориентиране  

Всички дейности, посочени по-долу се предвиждат като насочени към хомегенни групи с 
оглед на оптимизиране на целите на дейностите и тяхната ефективност за всеки един 
индивид.  

Фаза: Самоефикасност 

Чрез подходящи интервюта и „Скала за самоефикасност при търсене на работа“ (SWSES от 
Авалон, Пепе и Фарнес, 2007; испанска адаптация от Пепе, Фарнес, Авалон и Векхионе, 2010) 
самоефикасността в разбиранията на участниците в дейностите по кариерно подпомагане е 
разнообразна (Приложение 4), оценява се колко от предвидените дейности на тези проекти 
генерират значителни промени в участниците. В частност по отношение на индивидуалните 
способности за разбиране на: a) справяне с промяната; b) толериране на обезсърчаването 
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(SWSES); c) активно търсене на работа чрез следене на пазара (SWSES); d) формиране и 
поддържане на фукционални взаимоотношения в работен контекст (SWSES); e) активно 
планиране на собственото си професионално бъдеще (SWSES). Други страни, подлежащи на 
изследване са личната отговорност, познания за пазара на труда, събития, свързани с 
тревожност и депресия, способност за справяне с емоциите и самооценяване.  
 
Цялата дейност се провежда от консултанти, ключови фигури, чиито специален 
професионализъм (трудови психолози)е насочен към кариерното консултиране, поддържане 
на участниците в прехода им по време на кариерното подпомагане, поддържане на процеса 
им на самоизследване и поканване да приемат себе си и да приложат подходящи стратегии 
за постигане на промяна.  

Фаза: Комуникация 

Целта на тази фаза е да се надградят компетенциите на участниците за установяване на 
връзка както на персонално ниво, така и в групов работен контекст с цел да се постигне по-
ефективно кариерно подпомагане и по-добро включване в нова корпоративна среда.  
Началната точка е самоосъзнаването на всеки за собствените си силни страни и местата, 
нуждаещи се от подобрение с оглед на комуникативните/релационни умения.  
Някои типични групови упражнения могат да подпомогнат този процес, който спомага да се 
подчертае комуникативната и релационна динамика, техники за преговаряне, лидерство и 
разрешаване на проблеми. 
Дейността се провежда от експертни консултанти/обучители със завиден опит в проекти по 
кариерно подмогане и продължава общо 8 часа, а като резултат спомага да се допълни 
личния файл на всеки клиент, очертавайки компетенциите му за установяване на връзки.  

Фаза: Мотивация 

Мотивацията за работа може да се определи като баланс на положителните и отрицателните 
черти на определена професия. Тъй като всеки се мотивира от различни фактори, важно е да 
се търси и да се развива работна дейност, която е като цяло по-стимулираща и дава 
възможност на всеки да изрази потенциала и таланта си в максимална степен.  
Следователно целта на тази фаза е да се мотивират участниците в обучителните дейности да 
се стремят да постигнат важните си цели. Това е ключът към успеха, то мотивира всеки човек 
да подобрява качествата си в личен и професионален план, да обмисля уменията си и да 
насърчава самооценката с оглед на посрещане на нови и важни предизвикателства, 
предлагани от съвременния пазар на труда.  
Използваният инструмент в тази газа е „Списъкът с работните ценности“ (Антони Дж. И 
Джакони, 2003) и Описанието на скалата на потребностите (Приложение 5).  
Дейностите в клас включват активното участие на обучаемите, които имат възможност да 
сравнят опита си и ценностите си, които те смятат за важни на работното място. Основните 
мотивационни теории се обясняват: теорията на Ф. Херцберг за двата фактора, пирамидата 
на потребностите на Маслов и теорията на МакГрегор за ХУ.  
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Резултатът от тази фаза представлява мотивационен профил, който се дава на всеки участник 
и подчертава разкритите потребности като основни за удовлетворяване и предлага начини за 
използването им за намиране на подходяща работа.  
Референтната целева група са хора започващи първа работа или намиращи нова работа, 
положително настроени и подходящо мотивирани. Професионалистите, определени да 
извършат този вид дейност имат завиден опит в субективни и обективни фактори, които 
мотивират хората в професионалното им развитие и познават работната среда и 
свойствените и релационни динамики.  
Показателите за успех на тази дейност включват попълнени анкети и минимум 8 часа групова 
дейност за всеки един участник. Продължителността на дейността се определя на 4 часа в 
началото и 4 часа по време на групова консултативна дейност за общо поне 20% от общите 
часове определени за тази дейност.  

Фаза: Търсене на работа 

Основната цел на дейността по търсене на работа е да се развие „маркетингова“ визия за 
професионална презентация и да се надградят индивидуалните умения за управление на 
предлаганите инструменти за включване в пазара на труда и за участие в удовлетворителни 
дейности за професионално кариерно подпомагане.  
Чрез групови срещи участникът има възможност да: придобие информация за местния пазар 
на труда; обмени идеи и опит и да намали закостенели и стереотипни отношения; развие 
умения и стратегии за навлизане в света на пазара на труда; се съсредоточи върху 
професионалните си цели.  
 

В първата част на груповата работа в клас на участниците се дава най-подробна визия за най-
ефективните проучвателни канали, както „пасивни“ (центрове и агенции по заетостта, 
вестникарски оферти, интернет портали, агенции по проучване и подбор, асоциации), така и 
„активни“ (мрежа от връзки, техники за самостоятелно кандидатстване).  
 
Употребата на документи на хартия като списък с контакти, представляващ личната „мрежа“ 
(Приложение 6), списък с основните уебсайтове за подаване на заявления и/или 
консултиране с професионални оферти, списък с дейностите, извършени от агенции по 
наемане и подбор на персонал (Приложение 7), обща таблица за написване и отговаряне на 
обява за работа (Приложение 8) и как да се преобразува личния професионален профил 
(Приложение 9) е полезна, за да се направи процесът по търсене колкото се може по 
осезаем. Този аспект е много важен, защото множеството ползватели никога до сега не са 
преминавали през този процес и не са го изпробвали.  
Втората част на тази дейност се занимава с разработване на два основни инструмента, 
необходими за кандидатстване за работа или предложение за работа: автобиография 
(http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae) и мотивационно писмо 
(Приложение 10).  
Последната част се състои от симулация на индивидуални интервюта за работа (ролеви игри, 
проведени от кариерния консултант – Приложение 11).  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
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Съдържанието на дейността се фокусира върху основните техники за търсене на работа и 
нужните инструменти за работа с пазара на труда: автобиография, мотивационно писмо и 
интервюта за подбор.  

 
Техники за търсене на работа: груповите консултативни услуги целят да развият структурен 
подход към пазара на труда. Участниците се научават как да разграничават реактивни и 
проактивни стратегии за търсене, целящи глобалното справяне с различни канали за 
търсене: самостоятелно кандидатстване, отговаряне на обяви за работа, акредитация в 
агенции за търсене и подбор, активиране на лични контакти и т.н. Специално консултиране 
се предоставя за това как да се работи по най-добър начин със собствената мрежа от връзки, 
за да се получи информация и предложения по неофициален начин.  
Показва се и как да се ползват база данни и структури за получаване на информация за 
тенденциите на пазара, за компании и тяхното представяне (например чрез онлайн 
ръководства, които съдържат актуална информация за предприятията). 
 
Автобиография и мотивационно писмо: в началото концентрацията пада върху 
характеристиките, които най-общо очертават стратегическите функции, повлияни от 
качеството на черновата и след това се дава подробна таблица с включени основни секции.  
Потребителите след това се насочват към компютърния вариант на автобиографията им 
(както класическия формат, така и европейския) и на мотивационното писмо, които трябва да 
се определят и насочат при необходимост според специфичните изисквания и/или 
прерогативи на въпросната компания.  

 
Симулация на интервюта за подбор: поведението и грешките, които трябва да се избягват по 
време на интервю за подбор, се анализират заедно с кариерния консултант; 
продължителността на интервюто, неговата обща структура, аспекти на невербалната 
комуникация.  
След това се създавт условия за симулиране на различни „казуси“ от индвидуални 
интервюта, по време на които индивидуалните участници биха могли да „се пробват“ като 
отговарят на въпроси на съветника/консултанта (ролева игра).  
 
От тази дейност произтичат различни резултати, а именно:  
 
Резултат техники за търсене на работа: актуализране на собствения „мрежови“ файл (мрежа 
от връзки) и набелязване на компании от списъка, с които да се установи контакт 
(определени на базата на целта за съответствие на цел с цели); отговаряне на обяви за 
работа в пресата и порталите за търсене на работа; търсене на „подходящи“ връзки за 
достигане до компаниите, които представляват интерес (отговорни хора, началник на 
човешките ресурси, изпращане на писма до мениджмънта (телефониране, за да се уверите, 
че е получена автобиографията ви и/или да помолите зе среща)  

Резултат автобиография и мотивационно писмо: предоставяне на участниците подкрепа с ИТ 
(CD или USB памет), съдържащи правилната версия, (проверена от кариерния консултант) на 
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документите, изготвени в клас (автобиография, в европейски формат и мотивационно 
писмо). 

Резултат интервю за подбор: коментар на мотивацията, която интервюиращият има при 
задаване на определени въпроси, преглед на процедурата по провеждане на интервюто, 
осигуряване на съответни отговори, обратна връзка по невербално поведение, кратък 
доклад в резюме със силните страни и насоки за подобрение.  
 
Дейността се провежда от кариерни консултанти, специалисти по търсената информация (за 
професии, техники за обучение и търсене на работа), които помагат на участника да свърже 
информацията със собствените си потребности, да проучи възможните варианти и да вземе 
решение за собствената си кариера, които насочват учстниците в процеса на кариерно 
подпомагане. Тези специалисти трябва да имат дълбоки познания за различните 
професионални профили и инструменти за търсене на работа. В същото време те трябва да 
могат да насърчават личната зрялост и способността за самооценка на участниците чрез 
дейности, фокусирани върху професионалния избор. С помощта на кариерните консултанти, 
с разполагаемия материал и преди всичко благодарение на непрекъснатия обмен с други 
членове на групата в края на дейността всеки един ще може да разработи професионален 
проект и да организира инструментите за завръщане на пазара на труда в съответствие с 
техните очаквания и организирани спрямо личните професионални компетенции и 
индивидуални умения.  

Показател за проведената дейност е верифицирането за всеки един участник на броя 
автобиографии, които са изпратени и проведените интервюта по време на фазата на 
заключителното интервю и подпомагане за работа. 
 

Продължителността на консултирането за финализиране на търсенето на работа се планира 
по следната схема: 

 4 часа: активни техники и канали за проучване, ползвани при търсенето на работа 
(агенции по заетостта, агенции за наемане на персонал, агенции за проучване и 
подбор, училища, центрове за професионално обучение, обяви в пресата, интернет 
портали, трудов стаж, мрежа от връзки, самостоятелно кандидатстване) 

 2 часа: автобиография и мотивационно писмо 

 2 часа: провеждане на индивидуално симулирано интервю за работа 

Фаза: Пазар на труда 

Целта на тази фаза на групово консултиране е да се разбере динамиката на местния пазар на 
труда и чрез представяне да се покаже механизмът на пазарната икономика и основните 
характеристики на икономическата и производствената система. 
След това тези характеристики се тълкуват в динамичен смисъл, включвайки понятия за 
глобализация и пост-индустриална икономика в контекста на елементите на кризата и в 
същото време възможностите за икономическо и личностно развитие. Това става под формта 
на дискусия с участника като се засягат предвидимите ефекти и влияния, както положителни, 
така и отрицателни, които могат да произтекат на национално или местно ниво. Специално 



 

Отново н@ работа – протокол за кариерно подпомагане – rev. 5/2013 

 

 

2012-1-IT1-LEO05-02621 - G92F12000140006 

 

внимание се обръща на понятието за гъвкавост и на ролята, която мрежата за социална 
безопасност може да има в този контекст.  
Естественото последствие на тези наблюдения включва преглед на наличността на пазара на 
труда и конфигурирането на възможни сценарии в кратко- и средно-срочен план.  
Чрез тази програма участниците придобиват добро ниво на обучение и мотивиране за 
справяне с проблеми, свързани с динамиката на пазара на труда и научават възможните 
роли, които могат да имат самите те в такава среда. 
Въпросните дейности, извършени по време на 4-те часа, се водят от кариерни консултанти с 
опит в управлението на групи. Като индикатор, даващ възможност за оценка от страна на 
участниците, е присъствен дневник, който отразява включването им в предложените 
дейности. 

Фаза: Започване на бизнес 

С тази фаза се цели да се оценят предприемаческите умения и мотивация както и да се опише 
предприемаческата идея, да се направи анализ на пазара, на продукта и на обективните 
изисквания или по-скоро съвместимостта със съответните браншови закони и оценката на 
професионалните изисквания. Втората цел е да се проведе анализ на фазите за започване на 
бизнес (законови структури, фискални и реквизитни аспекти, разрешителни) и да се посочат 
евентуалните източници на финансиране.  
Приетите за ползване инструмнети в тази фаза са чек лист за самооценка (Приложение 13) и 
картата за предприемачески умения (Приложение 12). 
Дейностите се осъществяват посредством индивидуални срещи и се организират по следния 
начин:  

 Първоначален анализ на приложимостта: разписване на план за действие: време, 
видове задачи, оценка на техническите компетенции и ключови умения 
(автобиография), оценка на мотивацията и предприемаческите умения  

 Задълбочен анализ на приложимостта: пазарен и продуктов анализ, обективен анализ 
на изискванията, анализ на фазата на започване на бизнес, финансови ресурси  

 Изготвяне на бизнес план: качествена и количествена част 

 Мониторинг 
 

Крайният резултат на тази фаза представлява най-вече създаването на документ, в който са 
подчертани силните и слабите страни на идеята за бизнес. Това след това води до 
възможности за обмисляне на резултатите (събиране на предлаганите инструменти) до 
конкретни аспекти за подобряване или необходими изисквания, които трябва да се 
изпълнят.  
Участниците се следят от експерт по кариерно консултиране по време на 4-те часови 
индивидуални срещи. Показател за проведената дейност е броят на откритите бизнеси в 
края на дейността и намерените пречки, опосредстващи откриването на бизнес.  
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2.4 Индивидуални дейности за кариерно ориентиране 

Фаза: Съпровождащо консултиране 

Дейността съпровождащо консултиране има за цел да подпомогне индивидуалните 
участници при действията им за търсене на работа; използват се индивидуалните досиета, 
събрани по време на дейностите по групово консултиране. 
Основната дейност по време на тази консултативна фаза е наблюдение на процеса на 
индивидуално търсене на работа, което включва подпомагане на индивидуалния участник 
при активното проучване и съответно проследяването му след явяване на интервюта за 
работа и посочване на нови предложения за работа. Събира се цялата релевантна 
информация като се ползва информацията събрана в индивидуалния файл (Приложение 14). 
Участниците се подпомагат от индивидуални съветници и експертни консултанти със 
значителен опит в сектора. Показателят за определяне успешното провеждане на дейността 
е броят на установените контакти с цел започване на работа.  

Фаза: Непряка подкрепа 

С тази фаза се цели да се покажат на участниците в проекта потенциално заинтересовани 
компании, за да се създадат условия за финализирани интервюта за работа.  
За целта е необходимо:  

 Да се познава районът, в който живеят участниците по отношение на 
характеристиките му и възможностите, които предлага и да се изработи карта за 
целенасочено търсене на работа; 

 Да се определят фирми, агенции и изследвания за подбор на персонал във въпросния 
район;  

 Да се подберат контакти на базата на потенциален реципрочен интерес и да се 
обмислят предлаганите възможности. 

 
Основен инструмент за коректния резултат на тази фаза е изготвянето на таблица за 
попълване от участника по време на индивидуалните срещи за създаване на професионално 
развитие, придобиване на знания и компетенции, възможност за трансфер и време на 
потенциалното предложение за работа, неуредени ситуации с фирмите, елементи на 
обмисляне на срещнатите трудности, силните и слабите страни и други важни точки.  
Автобиографията е прикрепена към този файл и се обновява всеки път, когато участникът 
докладва за важни промени. 

 
Следователно проведените дейности се отнасят до:  

 Подготвяне на информационно писмо за евентуално повдигане на въпроса за 
субсидии; 

 Изпращане на информационното писмо заедно с регистрационната бланка на 
фирмите; 

 Изпращане на профилите на работниците на избрани агенции и подобни учреждения;  

 Посочване и подбиране на обяви за работа чрез уеб каналите. 
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Контактите с фирмите целят определяне на интервюта с участниците. Активират се следните 
елементи:  

 Телефони и имейл контакти, последвани от евентуални посещения във фирмите, за да 
се уверят, че наистина имат интерес да наемат нови служители в тяхната организация; 

 Контакти със структурите, посочени в обявите за работа  

 Контакти с фирми, директно посочени от участниците  

 Подкрепа на участниците, когато кандидатстват за работа във фирмите, които самите 
те са посочили с инструментите, които са научили да подготвят и да ползват по време 
на обучителната дейност; 

 Постоянно наблюдение на резултатите от интервютата както с кандидатите, така и с 
фирмите и проверяване на мотивацията за уговорени, но непроведени интервюта.  

 
Целевата група се състои от участници и фирми в областта, а осъществяващите дейностите са 
умели консултанти с опит в кариерното подпомагане. Описаната фаза продължава 300 часа 
за една група от 15 души.  
В заключение – приетите показатели включват определен брой фиксирани интервюта и 
наличието на определен брой контакти и активни интервюта за всеки участник. Тези данни 
зависят от вида потребител (личност, възраст, професионален профил, трудов статус), както и 
от икономическия контекст, съществуващ към момента (например настоящата криза 
драстично намали трудовата ситуация в тази област).  
 

2.5 Обучителни дейности 
Целта на проекта е да подсигури на участниците инструменти за развитие на личните им и 
професионални особености по отношение на основните понятия като пазар на труда, 
очаквания и индивидуални амбиции. Дейностите по професионално обучение целят да се 
насърчат участниците да боравят с такъв тип съдържание като го контекстуализират спрямо 
спецификата на организациите, където ще работят в бъдеще.  
Планирането на обучителния проект се основава на данните на единичните участници, 
събрани по време на индивидуалните срещи и фазите по подбор. Благодарение на това, 
може да се цели да се дадат на участниците изискваните от пазара професионални и лични 
компетенции, които са съществено важни за успешното кариерно подпомагане. Затова 
темите на това професионално обучение се концентрират върху две макро области: 
 

 Област на професионални компетенции: веднага щом се определят потенциалът и 
възможностите, представени на пазара на труда, се пристъпва към създаването на 
квалификационни пътеки с цел откриване на професионални профили, които са в 
унисон с международните класификации на професиите (NUP) – и съответните 
компетенции – указващи изходното ниво на компетенции според стандартите на EQF 
(Европейска квалификационна рамка), поставяйки основите за тяхната съотносимост в 
европейска среда чрез ECVET (Европейска кредитна система за професиоанално 
образование и обучение; 
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 Област на ключови компетенции: моделът на Отново н@ работа осъзнава базовата 
важност на основните компетенции, за да подсигури условия за адаптивност и гъвкава 
заетост на европейските граждани като признава препоръките за нови умения при 
комуникацията за новите работи.  

 
Обучителната фаза започва чрез съпоставяне на индивидуалните файлове на участниците с 
данните от контекстния анализ в светлината на индивидуалните нужди, заявени от 
участниците, за да се укаже най-подходящото съдържание за учебна дейност. 
В съответствие с този модел професионалното обучение включва поне 16 часа, посветени на 
актуализиране на компетенциите, които участниците вече имат и релокиране на съответните 
професионални профили. Благодарение обаче на предвидените резултати от различните 
анализи и дейности по консултиране, е възможно да се включат по-дълги, по-подробни и 
структурирани обучителни проекти, целящи по-решителни действия при залагането на 
притежаваните компетенции и във връзка със специфичните потребности на подпомогнатите 
целеви групи. Според тълкуването на модела можем да изпратим участниците в проекта на 
курсове за професионално обучение, които вече са планирани от обучителната организация 
и по този начин ще се постигне полза за икономиката.  
Дейността се провежда в учебна среда като се приемат най-подходящите инструменти и 
дидактични методики, за да се постигне целта като се включва и актуализиране на 
професоналните компетенции на участниците в рамките на поне 16 часа професионално 
обучение.  
На базата на основните потребности, идентифицирани по време на обучението на 
участниците, дейностите могат да се концентрират върху актуализиране на специфични 
неизползвани технически компетенции, върху прехвърляне на стратегически ключови 
компетенции като нови форми на организация и комуникация или смесени учебни дейности 
и посещения в една или две фирми, за да се насърчи придобиването на оперативно ноу-хау. 
Целта на дези дейности е да се посрещнат по-успешно нуждите на пазара. 
Отговорните обучители се подбират на базата на специфичния им опит и компетенции 
според въпросните теми. 
С цел оценяване на ефективността на тези дейности се предлагат анкети за измерване на 
удовлетворението на клиентите; дейността след това се наблюдава чрез събиране на данни 
за посещаемостта от присъствените форми и чрез оценка на придобитите компетенции. 
 
2.6 Наблюдение на дейностите и процеса 

Фаза: Ефективен мониторинг 

Целта на тази фаза е да удостоверу положителния резултат на дейността и съвместимостта й 
с поставените цели. Дейността по проверката се провежда чрез администриране на накетите 
за удовлетвореността на клиентите и чрез потвърждаване на показателите, използвани в 
различните етапи и фази. Информацията, събрана в индивидуалния файл (Приложение 14) 
позволява да се оцени влиянието на предложените за участниците дейности. 
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Този етап се осъществява чрез органите за професионално обучение, отговорни за проекта, а 
целевата група се състои от клиентите.  
Показателят на този етап, който също така покрива и цялата дейност, е текущото 
актуализиране на различните приети показатели.  

Фаза: Икономически и финансов мониторинг 

Етапът на икономически и финансов мониторинг се отнася до пълно осъществяване на 
цялостната дейност. Приетият инструмент за този етап се представя от системата за 
управление на фирмата, а резултатът включва разработване на счетоводни, икономически и 
административни данни. Приетият индикатор е текущото събиране на данни от проекта.  
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Оценяване 
 
Етапът на оценяване на дейностите по модела е крайната проверка на обучителния проект и 
осигурява реквизитите за по-нататъшното настройване и подобряване на продукта.  
Оценяването се извършва в три основни направления:  

 Оценяване на ефективността на постигнатите поставени цели; 

 Оценяване на специфичните цели и клиентската удовлетвореност по отношение на 
дейностите, в които са се включили участниците;  

 Оценяване на стопанско-финансовата ефективност. 
Елементите на оценяването и свързаните показатели са обозначени в етапа на планиране на 
предлагания обучителен курс; информацията се събира по време на осъществяването на 
всички етапи и фаза посредством инструментите за събиране на специфични данни. 
 
Оценяването на целите на проекта е насочено към проверка на постиженията на целите за 
кариерно подпомагане на целевите потребители. Чрез телефонни интервюта на участниците 
и на целеви фирми плюс събраните данни от индивидуалните файлове се преброяват 
успешните случаи: нови типични и нетипични трудови договори за средносрочен период, 
които могат да се отчетат към влиянието на осъществените дейности. Като се ползва тази 
схема, извършена от обучителите, се изчислява процентът на кариерно подпомогнатите 
участници спрямо общия брой потребители. Тази стойност не бива да е по-ниска от 
заложената в етапа на планиране. 
 
Оценяването на удовлетворяването на целите на специфичния потребител и повишаването 
на компетенциите се извършва чрез администриране на аналитични анкети за 
удовлетворение на клиентите по време на осъществяване на дейността и по-точно по време 
на мерките за лично консултиране, предвидени в модела. Целта на фазата се състои в 
откриване на организационни дефицити в етапа на осъществяване и при оценяването на 
компетенциите и мотивацията като се сравняват стойностите на показателя в началото и в 
края на дейността. Например администрирането на скалата за самоефикасност при 
кариерното търсене (CSSE) е препоръчително да се извършва преди и след курса. Промяната 
в разбирането за самоефикасността може да се приеме за индикатор за ефикасността на 
курса. Анализът на пропуските се провежда от обучителите.  
 
Стопанско-финансовата оценка цели да се удостовери съответствието на проекта с 
критериите и разходните параметри, засягащи осъществяването на проектните дейности. 
Тази дейност заема дори по-стратегическа роля, когато проектите са подкрепени от 
обществено финансиране, което е предмет на отчетни процедури. Посредством наблюдение 
на дейностите, събирането и сравняването на разходните показатели – икономически-
счетоводни данни – показани в етапа на планиране, административния отдел ще удостовери 
наличието на всяко едно отклонение. 
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