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1. Обща информация  

1.1 Целева група: обща характеристика 

Българската целева група за пилотиране на модела по проекта се състоеше от 18 участника на 

възраст от 18 до 21 години. Голяма част от тях бяха завършващи през месец юни 2014 година 

средното си образование ученици.  

 

По отношение на разделението по полове сред участниците в началото на пилотирането слаб 

превес имаха момчетата 10 към 8. Съотношението се запази до края на дейността, когато 9 

момчета и 6 момичета завършиха пилотния курс. Този факт може да се тълкува в светлината 

на популярното разбиране във все още традиционно-патриархалния български контекст, че 

мъжете са длъжни да се грижат за прехраната на семейството от една страна и че мъжете 

търсят по-ранно отделяне и независимост от родителите си от друга.. 
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Друга обща черта на участниците беше, че всички бяха с увреждания – глухи, слабочуващи 

или кохлеарно имплантирани.  

По отношение на образование участниците бяха сравнително с еднаква степен на 

образование – завършващи или току-що завършили средно образование през 2013 година. 

Пилотирането в България се проведе на две сесии – интензивна сесия, която се състоя по 

време на училищен лагер от средата на ноември до средата на декември и екстензивен курс 

от декември до края на февруари. Участниците бяха разделени първоначално в две групи от 

по 9 човека всяка. Докато всички участици в интензивната група успяха да завършат курса, 

две момичета и едно момче на възраст 16 одини, посещаващи екстензивната форма на курса 

отпаднаха в края на януари. Последващите разговори с тях показаха, че решението им се 

базира на убеждението им, че активното търсене на работа за тях е отговорност на 

държавата, а не на тях самите. Това е друга характерна черта на хората с увреждания в 

България – те смятат, че държавата им е длъжник и считат за даденост, че на тях ще им бъдат 

предоставени работни места.  

По този начин от 18-те първоначални участника, които започнаха курса броят на завършилите 

го бе реуциран на петнадесет. 

1.2 Целева група: методика за подбор 

При подбора на участниците в пилотните дейности по модела на R@W Асист Нет спазва 

следните критерии: 

• Инвалидност 

• Безработен 

• Търсещи първа работа 

Техниките за подбор включиха посещения в ССОУДУС в София, срещи с директорката на 

училището за популяризиране на пилотните дейности сред завършващите класове и 

отправяне на покани към заинтересованите ученици за последващи срещи. Другата линия за 

избор на безработни в неравностойно положение е свързана с установяване на контакт с 

Асоциацията на глухоте в България, които предложиха да включат в пилотирането 4 от 

техните най-млади членове, които току-що са завършили образованието си и са все още 

безработни. 

По този начин се извърши подборът на 18-те първоначални участника. Асист Нет успя да 

включи възможността на организирания ученически лагер, за да проведе пътвата пилотна 

дейноств сбит и интензивен курс с половината от подбраните ученици. 

Останалите участници започнаха с месец по-късно и проведоха обучението в рамките на 

екстензивен тримесечен курс. 

1.3  Описание на дейностите и основни данни  

Общо 18 участника започнаха пилотната дейност, а 15 завършиха целия курс.  
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Трима от участниците завършиха една част от модулите, подавайки се на общоприетото 

мнение в България, че за хората с увреждания се грижи държавата и реализирането им на 

пазара на труда не е тяхна отговорност, а задължение на държавата. Имайки предвид това 

техните посещения се разредиха , което доведе до постепенното им отпадане поради 

незаинтересованост в областта на кариерното консултиране. 

Участниците бяха разделени в две групи от по девет човека всяка. Първата група започна 

курса в средата на ноември и приключи в средата на декември 2013. Другата група се 

съобрази със заетостта на учениците в училище и завърши курса в рамките на три месеца от 

декември 2013 до края на февруари 2014. 

Продължителност – минимум 40 часа бяха взети, според предвиденото в модела на R@W: 

• Оценка на уменията и анкета за удовлетвореността от живота – 2 часа,  

• Индивидуални консултации –2 часа на участник 

• Самоефикасност – 2 часа на участник 

• Комуникация – 8 часа 

• Мотивация – 8 часа 

• Търсене ан рабпта – 8 часа 

• Пазар на труда – 4 часа 

• Започване на бизнес – 4 часови индивидуални сесии според нуждите и интерсите на 

всеки участник 

• Оценка на уменията 2 и анкета за удовлетвореността от живота 2 – в края на курса, 

обобщаване на резултатите и приключване на дейността – 2 часа 

Форма и средства за провеждане – групови и индивидуални сесии съотнесени и свързани с 

нуждите и интересите на участниците. Груповите сесии включваха дидактични и ролеви игри, 

симулации, презентации, срещи с кариерни консултанти, експерти и психолози. 

Индивидуалните срещи се концентрираха върху личните качества на всеки участник, 

интересите му и областите на евентуална заетост. Те включваха и дискусии, презентации и 

симулациии на реални ситуации, свързани с търсенето на работа. 

По време на обучението всеки един учстник имаше възможност да търси и да получи при 

нужда индивидуална помощ и подкрепа.  

1.4 Професионалисти и ресурси за обезпечаване на дейността на национално ниво  

Професионалистите, които взеха участие в пилотните дейности на модела включваха 

експертите и обучителите, които преминаха през интензивното обучение в Падуа в началото 

на месец юли 2013 година.  

Евелина Стефанова е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Основната 

й област включва специалното образование и професионалното ориентиране на хората с 

увреждания. По време на проекта тя изпълняваше ролята на експерт относно предвидените 

дейносри по кариерно подпомагане на избраната целева група. 

Мариан Цанков е обучител от 17 години. Опитът му при администрирането както на групово, 

така и на индивидуално обучение на възрастни допринесе към реализирането на 

адаптирания модел в България. По време на пилотната фаза на проекта той и Евелина 
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Стефанова работиха в тандем като двойка обучители, които бяха активно свързани с 

обучението на целевата група.  

Славина Лозанова е защитила докторска степен по специална педагогика. Включването й в 

пилотирането бе по време на интензивното обучение на първата група участници.  

2. Представяне на адаптирания модел  

Българският модел се конструира, следвайки няколко основни стъпки. Първо се преведе 

първоначалният модел на Форема, за да се вникне в концепцията и идеята на продукта. След 

това се обсъди модела с оглед ползваемостта на приложенията и инструментите му спрямо 

особеностите и обстоятелствата на българския контекст. Извършваше се постоянно 

консултране с резултатите от проведения контекстен анализ, който представи ясна картина на 

икономическата ситуация на София и областта в началото на проекта. В резултат на това се 

огледаха детайлно инструментите на модела, за да се адаптират към критерии и понятия, 

които са общоприети в България. Адаптираният модел се оформи по следният начин:  

  
АСИСТ НЕТ 

Инструменти – приложения към модела A B 

1 Оценка на уменията   X 

2 Анализ на нуждата от обучение  X   

3 Контекстен анализ  X   

4 Интервю за самоефикасност  X   

4 Списък с ценности за работата   X   

5 Интензивни квалификационни курсове  X   

6 Таблица с мрежа от връзки   X   

7 Процес по подбор и наемане  X   

8 Кандидатстване за работа  X   

9 Ръководтсво за професионален профил  X   

10 Модел за мотивационно писмо   X 

11 Фази и теми на интервюто за работа  X   

12 Карта с предприемаческите компетенции  X   

13 Управление на самооценката – диамантена графика   X 

14 Индивидуален файл    X 

Адаптирани инструменти от първоначалния модел 

N° 1 – Оценка на уменията  

Инструментът за оценка на уменията бе модифициран, за да се вземе предвид релевантната 

информация, характерна за избраната целева група. Той беше актуализиран по отношение на 

съдържането му на елементи и маркери, типични и широкоразпространени в България. 

Например нивото на езикова компетентност се измерва на базата на онщоприетат 
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Европейска езикова рамка. Друга цел, която бе поставена с този подход, бе да се избегне 

субективният елемнт при измерване на компетенциите на участниците чрез неопреелените 

термини „малко“ или „до известна степен“. Инструментът се допълни и обогати с 

приложение в края, в което се даде подробно описание на езиковите нива, което участниците 

да прочетат и да се самооценят под формата на позитивни и утвърждаващи твърдения „Мога 

да...“ . По този начин инструментът се прие лесно, тъй като формата и съдържанието му вече 

бяха познати за участниците.  

N°10 – Модел за мотивационно писмо  

Моделът за мотивационно писмо се промени поради факта, че подбраната целева група няма 

предишен трудов опит. Включи с еповече акцент върху образование и личностни качества 

отколкото опит на пазара на труда.  

N°13 – Управление на самооценката – диамантена графика  

В пилотната дейност диамантената графика се ползва по начин, подобен на първоначалния. 

Поради факта, че търсещите първа работа се интересуваха повече от личностнте си качества и 

умения, Асист Нет промени някои от твърденията, за да могат да се съотнесат към контекста 

на неопитните в трудово отношение участници. Използва се предимно в сесиите за 

мотивация, тъй като представяше визуално самооценката на участнците. 

N°14 – Индивидуален файл 

Асист Нет представи съдържанието на индивидуалния файл, но в опростен файл с електронни 

таблици, тъй като това се прецени за достатъчно за целите на проследяване напредъка и 

развитието на пилотните участници.  

Адаптираните инструменти с еприеха положително поради факта, че отразяваха общоприети 

и широкоразпространени понятия в българския контекст.  

Инструменти на модела R@W 

N°2 – Анализ на нуждата от обучение 

Въпросите за предишен опит и работа не са подходящи, защото участниците, които търсят 

първа работа  до сега не са имали трудов опит и не могат да отговорят на тях.  

Във възможните отговори за възрастта на участника липсва отговор „под 18“ (15-17 или нещо 

подобно).  

Във въпросите за начални знания за здравословни и безопасни условия на труд, за 

управление на качеството и поверителността (question U.5.1 ) – 1
st

 time job seekers много 

вероятно да не знаят нищо по темата. Да се добави отговор „нищо“. 

Въпросите са трудни за разбиране от младежите, които нямат никакви познания по тези теми 

и нямат трудов опит. Поради този факт им бе обяснено в какво се състоят здравословните и 

безопасни условия на труд (в това число и свързани с тяхното професионално направление), 

какво е системата за управление на качеството и изисквания за поверителност.  

N°4 – Интервю за самоефикасност 
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За участниците беше интересно да попълнят въпросника и да видят своите резултати.  

N°5 – Списък с ценностите на работатат 

Всеки курсист попълни индивидуално своя въпросник и беше дискутирано за неговите 

интереси. Интерес представляваше и открояването на най-важните ценности за работа, като 

по този начин успяха да добият представа каква работа би им харесала и към какво да се 

насочат при търсенето на работа. 

N°6 – Таблица с мрежа от връзки 

Таблицата е добре систематизирана и много полезна за синтезиране и лесно записване на 

контакти и бележки свързани с търсенето на работа. Затруднения имаха при попълването на 

някои контакти поради липсата на предишен трудов опит и връзки с хора, които имат трудов 

опит (извън семейния и приятелския кръг).  

N°7 – Процес по пдобор и наемане 

Инструментът добре описва процесът по наемане и подбор.  

N°8 – Кандидатстване за работа 

Добавени са насоки за „Писане на имейл”. Имейлът е официална кореспонденция и има 

приети норми и правила, които е добре да се знаят.  Особено за хората с увреден слух 

имейлът е много полезен канал за комуникация. Непознаването на нормите и правилата и 

изпращането на e-mail, който не е написан подходящо, може да провали кандидатстването за 

работа (напр. работодателят изобщо да не отвори имейла). 

N°9 – Ръководство за описание на професионалния профил 

Добавени са примерни длъжностни характеристики на избрани от учениците професии. Също 

така са дадени обяснения за професиите по НКПД, Националния класификатор на професиите 

и длъжностите в България, така че курсистите да могат да се ориентират сами по всяка една 

професия, която ги интересува. 

N°11 – Фази и теми на интервюто за работа 

Добре е по-подробно да се опише интервюто за работа, например да се дадат примерни 

въпроси, да се обясни протоколът и етикетът в зависимост от ситуацията, приетите норми и 

правила. Насоки за облекло и поведение. Произхождайки от факта, че търсещите първа 

работа не са запознати с тези норми, също така нямат опит в търсенето на работа, такава 

информация е полезна за тях. 

Бяха разиграни различни ситуации на интервю за работа със всеки курсист. 

N°12 Map of entrepreneurial competences  

Поради особеностите на целевата група по отношение на възраст, опит, умения исоциален 

статус по време на пилотирането се оказа, че предоставената таблица е твърде сложна за тях. 

Поради това този инструмент не се ползва изцяло, а се прибегна до опростена версия, 

указваща стъпките за започване на собствен бизнес, която покри теми от по-общата сфера на 

предприемачеството в България. 
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3. SWOT анализ на пилотната дейност 

Силни страни: 

• Разнообразие от инструменти 

• Завършена обучителна програма с инструменти във всяка една област 

• Моделът с еоказва функциониращ при различни социални групи, дори и тези застрашени 

от социална изолация 

• Дейността очерта водеща стратегия за връщане на хората на пазара на труда 

• Пилотирането осигури възможности за целевата група в различна перспектива 

Слаби страни: 

• Разнообразието от теми изисква експерти в различни области 

• Моделът работи по-добре за участници с предишен трудов опит 

• Поради особеностите на целевата група някои от предоставените иснтрумети се оказаха 

трудни за участниците 

• Бавна скорост на провеждане поради особеностите на българската целева група 

• Езикът, стилът и регистърът трябваше да се опростяват, за да се подсигури правилното 

разбиране на посланието 

Възможности: 

• Пилотните резултати осигуряват добра база за представяне на модела на организации за 

обучение и кариерно консултиране; 

• Могат да се разработят курсове за специфични целеви групи 

Заплахи: 

• Въвеждането на модела като част от общата образователна схема не изглежда лесно 

поради ограниченията и пречките на органите за признаване на национално ниво 

4. Оценка на резултатите  

4.1 Качествена – след 3 месеца 

Въпросници, касаещи удовлетвореността от живота с епопълниха от всички участници в 

началото на обучението. Общо 18 въпросника се представиха. В края на курса се попълниха 15 

анкети, защото трима участника отпаднаха по време на дейността и не завършиха курса.  
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Анкетата за самоефикасност се попълни от 15 участника в началото и края на курса. 

Представената диаграма е опит да се анализират получените данни. Като цяло се оказа, че 

общото отношение на участниците относно предмета на изследване сочи тенденция към 

повишаване и в двете сфера, които се проучват. Този факт е показателен за ползваемостта и 

полезността на модела в частта му, която отразява успеха от обръщане на посоката на внимание 

към техните индивидуалности и качества като личности. Друг извод, който може да се направи 

от тези данни , е, че повишаване на самоуважението може да се постигне чрез по-дълбоко 

вглеждане в потенциала на всеки един човек. Диаграмата показва обобщените данни на 

участниците в началото и в края на пилотната дейност. Независимо от факта, че двете групи 

следваха различни форми на обучение- интензивна и екстензивна – резултатите са много 

сходни. Това може да се тълкува като силна страна на модела т.е. той не е ограничен от 

определени обстоятелства или определена форма на провеждане. Опит за по-обстоен анализ на 

резултатите от анкетите следва в информацията под диаграмата. 

 

Първоначалният анализ на осреднените данни показва, че участниците са развили по-голямо 

усещане за осъзнаване на собствеите си възможности и умения. Благодарение на курса 

показателите на самоефикасността са се подобрили от средна стойност от 31.73 в началото на 

обучението до 39.33 в края му. Този факт сам по себе си показва ясно и неоспоримо, че моделът 

на R@W определено е подпомогнал инвалидите-участници, завършващи училище да 

преосмислят и преоценят способностите си, обнадеждил ги е и им е открил нови възможности 

по отношение на реализацията им на пазара на труда. 

Показателите за удовлетвореността от живота сочат интересен факт. В началото на дейността 18-

те попълнили анкетата участници постигат осреднен резултат 25.56. Тъй като обаче, трима от 

участниците отпаднаха почти около месец преди края на курса, стойността на удовлетворението 

от живота в края е 26.17, което е отново увеличение от 2.33%. Тези цифри, подадени от 

въпросниците на участниците-инвалиди, завършващи училище показват малка промяна нагоре. 

Причините за тази малка промяна може би се крият във факта, че тези млади хора все още не са 

се потопили в предизвикателствата на живота и по-съществена промяна може да се очаква едва 

след като участниците завършат училище и изпитат добрите и лошите страни на живота в 

неговите разнообрани и многоброй ни форми.  
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4.2 Количествена – след 3 месеца 

В края на тримесечната дейност ситуацията с участниците е следната: 

• От 18-те търсещи първа работа 15 успешно завуршиха курса 

• Активното търсене на работа тепърва предстои в истинската му форма. Трябва да се има 

предвид, че голяма част от българските участници са все още ученици в последен клас и 

тяхна основна грижа в момента е успешното завършване на обучението им. Това дава 

обяснение до голяма степен защо възможностите за работа ще се търсят по-активно в 

началото на юни. 

• Като успех за курса може да се счита това, че един от по-големите участници, който 

приключи с обучението си в училище през 2013 година има уговорено интервю за работа 

за сезонна заетост. Неговият напредък се следи, а индивидуалният му файл се 

актуализира. 

• Трима участници отпаднаха поради факта, че нагласата им се доближаваше до 

съществуващите конвенции за тази специфична целева група в България, а именно, че те 

очакват някой друг, обикновено държавата, да се погрижи за тях и да им намери работа. 

4.3 Качествена – след 6 месеца   

Предстои актуализиране 

4.4 Количествена – след 6 месеца  

Предстои актуализиране 

5. Оценка на процеса на трансфер  

Трансферът на модела се оказа възможен и работещ в контекст, различен от първоначалния. 

Това до голяма степен стана възможно поради осигурените насоки за трансфер, които 

очертаха в дълбочина основните принципи при превода и адаптирането на модела. 

Представянето на модела на българсйата целева група доказа, че тези предложения са от 

изключителна важност. 

Имайки предвид, че българската целева група освен безработицата имаше и своя характерна 

особеност, се наложи нуждата от допълнително опростяване и интерпретиране на 

оригиналния модел и свеждането му до по-разбираем и приложим продукт. Въпреки 

срещнатите трудности поради сложността и особеностите на участниците-инвалиди, моделът 

като цяло се оказа напълно функциониращ и повишаващ осъзнаването на глухите 

завършващи ученици към възможната им реализация на пазара на труда. 

6. Заключение  

Придобитият опит по време на пилотирането послужи като ценене крайъгълен камък за 

провеждане на подобно обучение за в бъдеще. Отгоре на това то предостави на участниицте 
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и обучители ценни инструменти за самоанализ и преценка за подхода и метода им при 

работа с тази специфична целева група.  

Независимо, че има данни относно трудното въвеждане на модела в рамките на общото 

образование в България са взети мерки да се разпространят инструментите и да се приложат 

в по-широкия контекст на безработните, които преминават преквалификационни курсове в 

частни ЦПО. Асист Нет е определила 10 центъра за професионално образование и обучение, 

които са проявили интерес към въвеждане на моделът за кариерно подпомагане като 

допълнителен курс по меки умения. По този начин се създават повече възможности за 

осигуряване на ползваемостта и устойчивостта на проектните резултати. 

Като цяло пилотната дейност показа, че идеята да се въведе модел, който ще даде 

възможност на търсещите работа да изградят или да преосмислят способностите си за заетост 

допада на голяма част от участващите. Ясно е, че моделът е ползваем в различни от 

първоначалния контексти. Следователно той може да послужи за основа на 

многонационална мрежа за кариерно подпомагане и оценяване на уменията. 

 

 


