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Характеристики в профила на младежи от уязвими социални групи
на пазара на труда през погледа на кариерни консултанти

Таня Tерзийска–Kунева
Резюме: Младежите, които са до 29 години и не работят, не учат и не участват във форми за
повишаване на квалификацията, се приемат за изключително уязвими на пазара на труда.
Пасивността им на трудовия пазар води до все по-задълбочаващи се негативни ефекти върху
социалната и икономическа картина в отделните европейски държави. Пред заинтересованите
страни и отговорните институции се очертава сериозно предизвикателство в търсенето на работещо
решение. Статията се фокусира върху изясняването на социално-психологическия профил на
неактивните младежи до 29 години в България, както и установяването на техните нагласи за работа
и продължаващо учене, според мнението на специалисти по кариерно консултиране и
ориентиране. Извеждат се препоръки за подобряване услугите за младежи с цел активно участие
на пазара на труда. Поставя се акцент върху утвърждаването на ролята на кариерните консултанти
като треньори на умения и свързващо звено между образователната система и пазара на труда.
Ключови думи: младежка безработица, уязвими младежи на пазара на труда, умения за
управление на кариерата, NEET

Dominant characteristics in the profile of youth from vulnerable social
groups on the labor market
Tanya Terziyska–Kuneva

Abstract: The youngers, who are up to 29 years old and do not work, not educated and training
(NEET) are considered as extremely vulnerable group on the Labor market. Their passivity on the labor
market leads to ever-worsening negative effects on the social and economic picture in individual European
countries. For the stakeholders and responsible government institutions, finding a workable solution is
increasingly complex and challenging. The paper is focused on the on clarifying the socio-psychological
profile of youths from group NEET in Bulgaria, as well as their attitudes towards work and continuing
learning, according to the opinion of career counselors and guidance specialist. Recommendation coming
out to improve service for youth in order to actively participate in the labor market. The emphasis is on
strengthening the role of career counselors coaching skills and link between the educational system and
the labor market.
Key words: Young unemployment, Vulnerable young people on the labor market, Career
management skills, NEET
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Увод
В България безработните младежи до 29 години, които са регистрирани към
Бюро по труда, са 37 998 през 2016 г.1 Според данни на Евростат през същата
година средното равнище на младежката безработица е 18,9%, а в Евросъюза:
18,7% (Eurostat, 2016). Различни национални и европейски програми, целящи да се
справят с този социално-икономически проблем, очевидно или не работят в
правилната посока, или се нуждаят от допълнително настройване, за да се
превърнат в по-ефективни и водещи до устойчивост на ефекта. Много от мерките
за справяне със социалния феномен „младежка безработица“ се опитват да
въздействат с програми за повишаване на квалификацията в лимитирани
професионални области. Понякога се обръща внимание и на нуждата от социални
умения, което е позитивно, но очевидно недостатъчно.
Очертава се тенденция, че проблемът с младежката безработица под 29
години се корени в остаряла концепция на образователната система и проблемна
семейна среда, която формира личности с определени възгледи и нагласи към
труда и ученето. Високите нива на ранно отпаднали ученици и огромен брой
завършващи функционално неграмотни загатват, че намирането на решения за
младежите, които са пасивни на пазара на труда, изисква далеч по-комплексна
форма, която има нужда от допълнителни програми и ресурси за предоставяне на
услуги по индивидуално кариерно консултиране. Преодоляването на проблема
изисква активно да се работи по линия на утвърждаване ролята на държавните
институции, предоставящи услуги по кариерно ориентиране и консултиране.
Системата за кариерно ориентиране и консултиране на ниво училище има нужда
да се позиционира като специализирано звено, насърчаващо, изграждащо и
поддържащо връзките между напускащите образователната система и нуждите на
пазара на труда.
В статията по-нататък ще представим анализ на собствени емпирични данни
от проучване на мнението на кариерни консултанти в България по отношение на

1

Годишен обзор 2016. Агенция по заетостта.

55

Таня Tерзийска–Kунева
Характеристики в профила на младежи от уязвими социални
групи на пазара на труда през погледа на кариерни консултанти

www.swjournal-bg.com

работата им с младежи до 29 години, които нито работят, нито учат и не участват в
продължаващи обучения. Тази група от неактивни младежи е популярна с
наименованието NEETs. Тези данни помагат да се изгради по-ясна представа за
характеристиките на тази целева група и да се набележат мерки за работа с тях в
полето на социалните дейности. Проучването е проведено в периода ноември
2016–януари 2017 г. сред експерти кариерни консултанти, които работят към
Центрове за кариерно консултиране към Министерство на образованието и
науката и Агенция по заетостта. Проучването е част от дисертационния труд на
автора и няма претенции за изчерпателност. Данните са събрани чрез анкетна
карта, която съдържа 9 въпроса, чиито отговори имат за цел да установят
социално-психологическия профил на младежите, които имат рисково поведение
на пазара на труда, както и мнението на експертите относно необходимите
интервенции, които могат да въздействат благоприятно и да ги активизират за
включване. Два от въпросите са с демографски характер и чрез тях се търси
информация за професионалния профил на респондентите.
Участниците в проучването са 50 кариерни консултанти от различни региони
на България. Замисълът на изследването и неговата организация на провеждане са
насочени към изпълнението на следните задачи:
1. Очертаване характеристиките на психосоциалния профил на младежите,
които не работят, не учат и не участват в обучения за повишаване на
квалификацията или са уязвими на пазара на труда, на основата на мнението на
кариерни консултанти.
2. Маркиране на основните причини за попадане в групата на младежи,
които не работят, не учат и не участват в обучения за повишаване на
квалификацията.
3. Установяване дали е налична необходимостта от развитие на умения за
управление на кариерата за младежи, които са уязвими на пазара на труда и/или
са част от групата на младежи до 29 години, които не работят, не учат и не участват
в обучения за повишаване на квалификацията, с цел активно включване към
работната сила.
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4. Идентифициране на подходящи подходи за развитие на умения за
управление на кариерата от страна на специалисти с представители на групата
младежи до 29 години, които не работят, не учат и не участват в обучения за
повишаване на квалификацията.

Основни причини за попадане в групата на младежите, които не работят, не
учат и не участват в обучения за повишаване на квалификацията според
кариерни консултанти
Кариерните консултанти открояват няколко ключови причини, които водят до
попадане в групата на неактивните младежи, сред които са: „Семейна среда“ (36
отговора),

„Ранно

отпадане

от

училище“

(30

отговора),

„Живот

в

маргинализирани групи“ (25 отговора) и „Живот в малко населено място“ (25
отговора). „Пропуски в образованието“ също е отговор, който присъства в
мнението на 23-ма от респондентите. Това са младежи, които са успели да
придобият поне средно образование, но вероятно цялостният процес на обучение
не е бил много систематизиран. През 2016 г. Центърът за приобщаващо
образование стартира програма „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“.
Във връзка с реализирането на програмата се провежда национално
представително проучване и се достига до следните данни: 12% от учениците в 6.
клас отпадат, а други 30% (17 000 ученици) са застрашени от отпадане2.
Изследователите посочват като вероятни причини за тези стряскащи данни
бедността, липсата на връзка между учебната програма и професионалната
реализация, както и трудности в разбирането на материала следствие методите на
преподаване, ориентирани към споделяне на знание, а не към развиване на
социални умения. Продължителното натрупване на неразбиране на учебния
материал очевидно повлиява на мотивацията за учене. В Националната стратегия
за учене през целия живот 2014–2020 година е посочено, че сериозен приоритет е

2

Програма „Поглед в бъдещето“ - https://www.cie.bg/bg/programa-uchilishteto-ima-smisal.
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намаляването дела на преждевременно отпадналите от образователната система
от 12,5 на 10% до 2020 г.3
Пропуските в образованието се свързват с високия процент на функционално
неграмотни ученици. Според програмата за международното оценяване на
ученици PISA 40% от деветокласниците в България са функционално неграмотни
(PISA, 2015). Разбирането за функционална грамотност сред учениците е доста пошироко от това за четене на текст или писане. То по-скоро се свързва с развитието
на компетентности, които включват знания, умения, ценности, нагласи и
мотивация. Друг важен елемент от измерването на грамотността сред учениците е
това доколко те намират как и къде да приложат придобитото знание в реалния
живот. Изследователите към Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) считат, че формираните компетентности сред учениците имат
водещо въздействие върху „способността им да продължат образованието си и да
се интегрират успешно в обществото“4. Много анализатори свързват ниските
резултати от програма PISA с негативните последици от модела на финансиране на
училищата чрез делегирани бюджети. Сходни твърдения се открояват и в анализа
на резултатите от националното проучване на УНИЦЕФ България (УНИЦЕФ, 2015, с.
74) „Пропуските в образованието“ вероятно се свързват с липсващите знания за
писмена и устна комуникация на български език, неспособността за четене и
смятане представляват сериозна пречка за намиране и започване на работа за
широк кръг представители на групата младежи, които не работят, не учат и не са
част от продължаващо обучение. Официално те притежават дипломи за завършено
средно образование, но реално няма как да започнат работа, защото не могат да
изпълняват дори елементарни операции. Сред останалите възможни отговори са
„Ограничения на социалната среда“ (15 отговора), „Финансови проблеми“ (12
отговора) и „Религиозност“ (7 отговора). Тези опции са по-рядко маркирани от
респондентите спрямо останалите отговори. Сред посочените отговори най-силно
впечатление прави, че кариерните консултанти считат, че водеща причина за

3
4

Национална стратегия за учене през целия живот 2014–2020г.
Анализ на Българската стопанска камара – https://www.bia-bg.com/analyses/view/22766/
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попадане в групата на неактивните младежи е „Семейната среда“. Семейството
като най-малка, но най-важна социална единица предопределя не само избора на
професионална сфера, но въздейства и върху нагласите за труд. Много често
младежите, които днес не работят, не учат и не се обучават с цел повишаване на
квалификация, всъщност дължат своята пасивност на поведението, което са
наблюдавали от своите родители. Много често неработещите и неучещите
младежи са част от семейства, в които има един или повече членове, които са
трайно безработни и обезкуражени на пазара на труда. Порасналите деца осъзнато
или не копират моделите, които са наблюдавали от ранна възраст, и вероятно в
тяхната цялостна представа за живота няма противоречие или вътрешен конфликт,
че не работиш, а разчиташ на социални помощи, заеми или нерегламентирани
доходи. Международният валутен фонд (МВФ) в проучване сред 158 държави
установява, че делът на т.нар. сива икономика в България e между 20 и 30% от
размера на брутния вътрешен продукт (БВП)5. Нивата на сивата икономика в
България продължават да са високи. Крайният резултат е, че много семейства
работят в условия, без да имат сключен трудов договор, социални осигуровки и
съответно последваща защита при настъпване на определени рискове. За
съжаление „работата на сиво“ води до развитие на цинично отношение към
трудовите задължения и дисциплина, към необосновани генерализации, че
„всичко и всички са против мен“, и субективно усещане, че се намира в „ситуация
на губещ“. Дори родителите и членовете на семейството да работят, но при
нерегламентирани условия, нередовно плащане на заплати, динамичното
прекратяване на работните ангажименти, липсата на социална защита под
формата на обезщетения при заболявания и т.н. води до развитието на негативно
отношение към труда. Това предопределя на „работата“ да се гледа като на
„необходимо зло“, а това във времето се предава и на децата в семейството. Друго
основание може да се крие в част от резултатите, които достига проучването на
УНИЦЕФ България, които са, че нежеланието за започване на работа се крие „във

5

Проучване на Международен валутен фонд: https://www.imf.org
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финансовата обезпеченост и подкрепа на родителите“ (пак там, с. 87). Въпреки че
предположенията за въздействието на семейната среда се простират от изцяло
негативно влияние от подражанието на пасивното и дори изолирано поведение
спрямо пазара на труда до прекаленото обгрижване. Прави впечатление нагласата
на родителите, че те имат ангажимент да осигурят благосъстоянието на детето и
няма никаква нужда то само да търси своя професионален път. Тезата, че
родителите на младежите до 29 години се стараят да им подсигурят материални
блага и не изискват от тях да поемат контрол над живота си, като си изберат
професионално занимание, намира потвърждение в изнесените данни за притока
на парични средства в българската икономика от сънародници, живеещи в
чужбина. Според данните на БНБ всяка година тези постъпления нарастват. Това са
данни, генерирани от официални банкови трансфери към сметки в страната, и те
отчитат, че към август 2017 г. плащанията от българи, работещи в чужбина, към
семействата им възлизат на 790,6 млн. евро., а за същия период в 2018 г. са се
увеличила на 801,4 млн. евро6. За цялата 2017 г. чуждестранните инвестиции в
България са възлизали на 901,9 млн. евро. Тези данни насочват към индиректна
връзка, че официалните парични потоци от българи, живеещи в чужбина, към
страната са повече от размера на чуждите инвестиции. Няма доказателство, че
изпращаните пари от българи в чужбина достигат точно до младежите, които не
работят, не учат и не участват във форми за повишаване на квалификацията, но
водят до предположението, че увеличават паричните средства в страната, но не
чрез откриване на нови или подобряване условията на труд във вече
съществуващите работни места посредством чужди инвестиции. Т.е. паричният
поток в страната се захранва от средства, които увеличават покупателната
възможност на населението, чиито роднини изпращат различни суми, но това не
води до добавена стойност за икономиката на страната под формата работни места
и увеличаване на активно работещото население. Наличието и разполагането с
„готови пари“ от чужбина индиректно води до това голяма част от младежите да

6

Данни на БНБ за Платежния баланс:
http://www.bnb.bg/Statistics/StExternalSector/StBalancePayments/StSearchStandard/index.htm
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нямат интерес към търсене и задържане на работа, а това води до риск от
задълбочаване на разнообразни социални проблеми – загуба на квалификация,
умения и навици на работа и социална изолация. Икономическото неравенство
лежи в основата на трудовата емиграцията към Западна Европа. Решаването на
икономическите несгоди за много български семейства води до сериозни
социални проблеми. Първо се нарушават емоционалната връзка с децата, а това
след себе си предопределя редица други социални проблеми – трудности в
училище, ранно отпадане, липса на умения за изграждане на доверие у околните,
липса на активност на трудовия пазар и самоизолация в малки населени места.
Икономическата имиграция си отглежда поколения, които нямат мотивация да са
активни на пазара на труда. Слабият инвеститорски интерес към България, който
се дължи на сложна комбинация от фактори и икономически показатели, води до
това, че не се създават работни места. На практика се отглеждат поколения деца,
които имат средства за покриване на жизнените нужди и нямат интерес към
работата дори като средство за социализация. Реално се стига до ситуация, в която
младите не участват на трудовия пазар. На практика работодателите в България са
изправени пред сериозно предизвикателство, тъй като поколенията на младежите,
чиито родители живеят и работят в чужбина, им осигуряват покриването на
разходи за минималните житейски нужди. Прилаганите мотивационни схеми както
по отношение на привличането, така и по задържането на служители чрез акцент
на заплащането, най-вероятно няма да работят с младежите от това поколение.
Първосигналното разбиране за работата най-често се свързва с осигуряването на
парични средства и материално благосъстояние. Много често практиките за
мотивиране на служителите се основават на материално стимулиране. Профилът
на младежите, които не са активни на пазара на труда, поставя под съмнение
ефективността на добре познатите бонусни схеми и програми в организациите.
Това предположение се потвърждава и от разбирането на Хърцбърг, че за да се
мотивират работниците за работа, са необходими хигиенни фактори и сигурност.
Той счита, че „хигиенни фактори само ще пречат на неудовлетворението, но няма
задължително да мотивира работниците“ (Ригио, 2006). Това отправя сериозно
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предизвикателство пред работодателите с какво да привлекат неактивните на
пазара на труда младежи, като за една голяма част от тях парите не са
необходимост, която да провокира интерес и желание за работа. „Икономическа
имиграция“ (УНИЦЕФ, 2015, с. 43) е посочена също в доклада от проучването на
УНИЦЕФ България като причина, която води до липса на желание за търсене на
възможности за учене и работа, защото знаят, че родителите им ще се погрижат за
материалните блага, от които се нуждаят. Силата на въздействието на
икономическата имиграция, която е трайно явление в България последните две
десетилетия, до голяма степен е продиктувана от по-ниския стандарт на живот в
страната, където много възрастни с ниска квалификация търсят материално
благоденствие в чужбина. Те продължават да практикуват професии, които не
изискват определен ценз и често са в сферата на различни услуги, но разликата в
стандарта на живот и нивата на заплащане за един тип работа в Западна Европа и
България обикновено е двойно и тройно по-голяма. Този тип имиграция не води
до повишаване капацитета и стойността от труда на хората с ниска квалификация,
които са извън пределите на България. Всъщност крайният резултат от нея е
разделяне на семействата помежду им, децата растат без един или двама
родители, което води до късане на връзката помежду им. Забелязва се, че
подрастващите от тези семейства изпитват невъзможност да изграждат доверие в
бъдеще, както в хода на личните си взаимоотношения и в работна среда. Това е
един „омагьосан кръг“ следствие на социалните различия и икономически
неравенства между Западна Европа и страните от Източна Европа като България.
Понякога преждевременното напускане на училище и оставането без документ за
завършено образование, пропуските в учебните знания също се следствие от тази
имиграция, тъй като една част от децата пътуват при родителите си, там прекарват
известно време, връщат се. Това непостоянство спрямо училището и
образователния процес в един момент води до невъзможност пропуснатият
материал да бъде наваксан и не след дълго неразбирането на учебния материал и
усещането, че не могат да се справят, води до загуба на мотивацията за учене и
следва тотално откъсване от училище.
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Фигура 1. Основни причини за попадане в групата на неактивните младежи

Какви са основните причини според вас за попадане в групата от
неактивни младежи?
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Друга причина, която се откроява в отговорите на кариерните консултанти от
цялата страна и води до попадане в групата на неактивните младежи, е „живот в
малки населени места“ (вж. фигура 1). Миграционните процеси вътре в страната
водят до обезлюдяване на малки населени места и приток към големите градове.
Застаряващото население, липсата на млади и квалифицирани хора в малките
градове предразполага липсата на инвеститорски интерес и съответно шансовете
за разкриване на нови работни места. По този начин тези райони на страната
постепенно замират не само в икономически, но и в социален план. В доклада на
УНИЦЕФ от 2015 г. се посочва, че животът в тези малки градове и села лишава
младежите от „интелектуални занимания“ (УНИЦЕФ, 2015, с. 24), често няма кино,
театри и рядко се случват обществени мероприятия, които да изкарат младежите
от рутината на ежедневието им. Животът в малките населени места не способства
за развитието на социални умения сред младежите, не им предлага занимания и
предизвикателства, които да изпълнят свободното им от училище време. Често
образователните възможности при избор на специалност в професионални
гимназии също са силно ограничени, липсата на работни места, води на усещането,
че няма перспектива. Липсата на оптимизъм следствие на ограничеността на
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малките градове и села също има своята роля младежите, които живеят там, да са
слабо мотивирани да разчитат на собствените си сили и потенциал, за да намерят
подходяща работа, и им липсват базови социални умения.
Профилът на NEETs се обогатява с извеждане на характерни черти.
Кариерните консултанти смятат, че младежите са „Апатични към учене на нови
умения“ (51%), „Не познават своите силни страни“ (49%) и „Живеят в малки
населени места“ (45%). Този профил до голяма степен се припокрива с резултатите
от проучването на УНИЦЕФ България през 2015 г. Високите нива на ранно отпадане
от училище кореспондират с апатичното отношение към учене на нови умения в
по-късен етап от живот. Вероятно негативният опит от училищна среда или
невъзможността да свържат приложимостта на учебния материал или развитието
на определено умение в конкретна практична ситуация или професионална роля
въздейства негативно. Най-вероятно несполуките в живота от гледна точка на
трудности в ученето, ранно отпадане, епизодично намиране на работа и
продължителна безработица не позволят на личността да опознае своя личен
потенциал и още повече да използва силните си страни за намиране и задържане
на дадено работно място. Предвид че малките населени места в страната не
предлагат широк кръг възможности за намиране на работни места, вероятно и това
е основна причина за задържане в статус „неактивен“ на пазара на труда. През 2016
г. по данни на НСИ7 се запазва негативната тенденция безработицата да е с найвисоки нива в областите: Видин, Монтана, Враца, Търговище, Силистра, Сливен,
Смолян, Шумен и Разград. В проучването участват кариерни консултанти от цялата
страна, така че вероятно наблюденията им съвпадат с посочените градове, в които
трудно се намират свободни работни места.

7

Данни на НСИ за нивата на безработица: www.nsi.bg
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Нагласи и мотивация за заетост и включване в обучения на младежите,
които нито работят, нито учат – гледната точка на кариерните консултанти
В хода на изследването се установи, че 38 от респондентите притежават
професионален опит от директна работа с представители на младежи, които не са
активни на пазара на труда. Данните са илюстрират във фигура 2 по-долу в текста.
Други 12 участници в изследването имат по-скоро косвени впечатления от
работните си места и споделеното от колеги какви са особеностите при работа с
неактивни младежи. Вероятно тези респонденти са заети с работа в училища или
към регионалните кариерни центрове, където ежедневната работа е фокусирана
върху сесии с ученици, които все още са част от образователната система и не са
отпаднали.
Фигура 2. Наличие на предишен опит от работа с неактивни младежи

Имате ли опит от работа с младежи до 29 години, които не учат, не
работят, не участват в обучения за повишаване на квалификацията и са
неактивни на пазара на труда?
b) Не
12

38

В допълнение респондентите споделят дали в институциите, където работят,
има системи за идентифициране на младежите, които са застрашени от попадане
в групата на неактивните. Едва 6 от изследваните лица потвърждават, че
съществува подобна. Докато други 37 категорично отговарят отрицателно.
Според кариерните консултанти мотивацията на младежи от групата на NEETs
за участие в специализирани програми, чрез които да подобрят уменията и
компетентностите за търсене на работа, зависи най-много от следните 3 фактора:
„Заплащане/стипендия – 68%“, също така „Покриване на разходите за транспорт
и дневни разходи – 49%“ и „Осигурена субсидирана заетост – 39%“. Най-слабо на
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мотивацията на младежите, според специалистите, влияе: „Повишаване на
личната им компетентност за активно поведение на пазара на труда (17%)“,
следвано от „Място на провеждане (13%)“ и „Включването на известни личности
от шоу бизнеса, предприемачи (2%)“.
Тези резултати може да са силно повлияни от факта, че повечето програми за
справяне с младежката безработица, финансирани от Оперативна програма за
развитие на човешките ресурси, най-често наблягат на обучения, които имат за цел
да повишат квалификацията или да преквалифицират младежите, и имат включена
стипендия както и последваща субсидирана заетост към работодатели, които са
партньори по определени проекти. В периода 2016–2017 подобна беше схемата
„Активни“ към Оперативната програма. Кариерните консултанти и посредниците
към Бюро по труда, познавайки съдържанието и възможностите на програмите на
национално и европейско ниво, вероятно се повлияват в отговорите си от тях, като
се има предвид, че изпълнението на проекта на Център за приобщаващо
образование отчита много позитивни резултати в мотивацията на ученици на
възраст 9–12 години, когато се срещат с представители на местни работодатели8.
Тази мярка помага на учениците да открият приложения на учебния материал и
най-вече да го свържат с реална професионална реализация. Прави впечатление,
че за слабо мотивираните ученици подобен подход за мотивиране дава позитивен
резултат, докато според мнението на кариерните консултанти в пилотното
проучване се вижда, че подобна мярка за мотивиране за участие в обучителни
програми няма водещо въздействие. Считам, че отговорите на кариерните
консултанти се базират на познаването и придържането към рамките на
програмите, чрез които държавната администрация е приела да се справи с
проблема. Това разминаване спрямо резултатите от проекта и споделеното от
ученици и мнението на кариерните консултанти може да се основава на
предположението, че структурирането на мерките за справяне с младежката

8

„Как да върнем смисъла в училище? – брошура. Центъра за приобщаващо образование.
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безработица не са плод на проучвания относно нуждите на целевата група, а поскоро са решения, основани на стратегически документи и политики.
По-пълноценното опознаване на профила на неактивните младежи
преминава през открояването на техните нагласи към работата, илюстрирано на
фигура 3. Според 43-ма кариерни консултанти водещо е „Необходимост от
парични средства“. Други 23 отговора конкретизират, че нагласата на неактивните
младежи се влияе от „Допълнително материално стимулиране – бонуси, ваучери
за храна“. Едва 17 от отговорилите посочват „Изграждане на нови приятелства и
контакти“. Очевидно според кариерните консултанти младежите, които не са
активни на пазара на труда, имат много слаба нагласа към работата като средство,
чрез което да „повишат квалификацията си“ или да постигнат „кариерно развитие“,
„възможност да развият личния си потенциал“, да получат „признание от шефа си“.
Описаните отговори доста рядко са попадали сред избраните от специалистите,
които работят с младежите, които имат рисково поведение на пазара на труда или
са напълно неактивни.
Фигура 3. Нагласи на неактивните младежи към работата

Какви нагласи имат младите хора от тази група към работата?
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Очертава се, че според кариерните консултанти младите хора – част от
групата на NEETs, в цялостното си поведение и отношение към работата се водят
единствено от материални стимули и подбуди. По данни на Агенция по заетостта
от средата на 2013 до 2016 г. се отчита повишаване на търсенето на работна сила и
съответно нивата на заетост се увеличават (вж. фигура 4). Задоволяването на
нуждите на пазара на труда изисква да се „разшири обхватът на работната сила,
включително посредством активирането на неактивни лица. (Годишен обзор, 2016,
с. 7). Противоречиво е съвкупното мнение, че неактивните на пазара на труда
младежи имат изцяло материален интерес към включването към програми за
повишаване на квалификацията или започване на работа, от една страна, а от
друга, от средата на 2013 г. икономиката е в състояние на растеж, има нужда от
работна сила за незаети места. Вероятно се получава разминаване между
очакванията на неактивните младежи относно заплащането и изискванията на
работодателите относно степен на образование и ниво на квалификация за
заемане на свободните работни позиции.

Фигура 4. Коефициент на заетост и безработица
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Проучването има за цел да установи, от една страна, допълнителни
характеристики от профила на младежите, които не работят, не учат и не се
обучават за повишаване на квалификацията, от друга – мнението на специалисти
за подходящи компетентности, които си струва да бъдат развити у тях, и по какви
методи на преподаване да се случи това. Сред кариерните консултанти, участвали
в изследването, 78% от тях (38 анкетирани) смятат, че ако неактивните младежи
развият умения за управление на кариерата, то ще демонстрират по-активно
поведение на пазара на труда, като започнат работа, и ще се задържат попродължително в статут „зает“ (фигура 5). Докато други 12% (6 анкетирани лица)
считат, че това няма да доведе до положителна и устойчива промяна. Сред
изследваните лица 10% (5 участници) са тези, които не могат да преценят или
изобщо не са дали отговор.

Фигура 5. Необходимост от умения за управление на кариерата

Смятате ли, че ако развият умения за управление на кариерата тези
младежи ще демонстрират по-активно поведение на пазара на
труда като започнат работа и се задържат продължително в статут
“зает”?
с) Не мога да
преценя
10%
b) Не
12%

a)Да
78%

Очертава се позитивна тенденция спрямо приемането на идеята, че
развитието на по-широк кръг от групи компетентности би подпомогнал
преодоляването на пасивното поведение от страна на младежите, които не се
включват на пазара на труда. Различните теоретични рамки относно съдържанието
на тази група „мета-компетентности“ (Sultana, 2011, p. 9) от различните автори се
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свърза с изграждане на позитивна представа за себе си, опознаване на силните
страни, самомотивация и развитие на „аз-ефективност“ (Андреева, 1999, с. 248) и
проактивно поведение. Всички тези елементи от картината, съставляваща „умения
за управление на кариерата“, са част от по-дълбинното опознаване на личността.
Съвременното образование като принципи и цели е структурирано изцяло за
нуждите на индустриалната ера (Робинсън, Ароника, 2018). В момента за нуждите
на дигиталната икономика и обществени отношения, основани на технологични
иновации, този тип образователни системи са крайно остарели и неадекватни за
нуждите на бизнес средата. По подобен начин можем да анализираме
споделеното от кариерните консултанти по линия на програмите, които целят да
активират младежите до 29 години, които са извън пазара на труда. В най-общ план
те са ориентирани към предоставяне на квалификационно професионално
обучение, мотивационни обучения, чиято цел е да подготвят участниците в
писането на документи за търсене на работа (CV, мотивационно писмо), понякога
се включват и тренинги за развитие на социални умения. Най-вероятно, обаче, това
не е достатъчно и е добре да се помисли за включване на допълнителни модули,
които да подпомогнат уязвимите на пазара на труда младежи в способности за
изграждане на доверие сред околните, умения за изграждане на мрежа от
контакти, взимане на решения и управление на промяната, идентифициране на
личния потенциал и други в контекста на умения за управление на кариерата. От
обучителните дейности, които е най-подходящо да се включат, кариерните
консултанти

посочват

„индивидуално

кариерно

консултиране“

(71%).

Специалистите считат, че индивидуалните консултации с неактивните младежи са
един от най-подходящите инструменти, чрез които да се активизират на пазара на
труда. Този резултат е труден за анализ, тъй като услуга „професионалното
консултиране“ е част от портфолиото от услуги към Агенция по заетостта и
специализирани програми като „Гаранция за младежта“. Този тип услуги не са
новост като средство за преодоляване на безработицата и неактивното поведение
на пазара на труда на младежите. Вероятно кариерните консултации за един
безработен младеж не са достатъчни. Друга вероятност може да се търси по посока
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на ефективността на предоставянето на държавната услуга или сходните,
финансирани от Европейския социален фонд и Оперативната програма за развитие
на човешките ресурси. Вглеждането в отговорите на кариерните консултанти
илюстрира, че методи за обучение като „Срещи с водещи работодатели“,
„Посещения при работодатели в района“, „Тестове за определяне на личния
потенциал“, „Разказване на истории (storytelling)“ не са особено познати,
използвани и приемливи за експертите. Като се има предвид, че според
демографски данни и споделеното по-горе от специалистите в анкетата
представителите на неактивните на пазара на труда младежи са напуснали
„училище преждевременно“ или са с много ниска квалификация, то вероятно
кариерните консултанти са искали да посочат, че младежите до 29 години имат
нужда от формално образование или професионални обучения, чрез които да
подобрят нивото на квалификация и по този начин да се включат на пазара на
труда. Друга подходяща мярка за работа с неактивните младежи, около която се
обединяват повечето от участниците в проучването, е „обучение за ефективна
комуникация“ (41%). Този отговор предполага, че специалистите срещат трудности
в общуването с представители на неактивните младежи. Най-вероятно младежите
до 29 години, които не работят, не учат и не се обучават за повишаване на
квалификацията, имат доста ограничени умения за водене на комуникация с
непознати лица и в различни ситуации. Причините вероятно се крият в ситуацията
на социална изолация, в която се намират и която е крайният и нежелан резултат
от дългосрочното задържане извън пазара на труда. Ограничените способности за
комуникация с различни типове хора, може да се крият едновременно в ранното
отпадане от училище, както и живота в малки населени места в общности със
застаряващо население, с които не намират общи и еднакво интересни теми на
разговор. Липсващите умения за комуникация могат да се дължат и на
обучителната програма в системата на държавното образование, тъй като към
момента тя е ориентирана към структурирана програма от предмети, а не към
развиване на социални умения, още по-малко – към широк кръг компетентности,
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които биха обогатили личния потенциал на младежите. Това ще им помогне да
осъществят по-успешен преход от образователната система към пазара на труда.
Идентифицирайки някои от специфичните черти на средата, поведението и
липсващите умения, може да се улесни работата на специалисти по кариерно
консултиране, обучители и представители на заинтересованите страни при
съставянето на програми за активизиране на младежите на пазара на труда.
Позитивно одобрение на необходимостта от въвеждане на програми и
мерки, чиято цел е да спомогне развитието на умения за управление на кариерата,
подкрепя авторовата теза, че развитието на този тип „мета-компетентности“
(Sultana, 2011, p. 9) ще повлияе благоприятно върху поведението им на пазара на
труда. Програмите за кариерно консултиране е важно да бъдат съобразени с
особеностите на клиента. При младежите, които имат уязвимо поведение на
пазара на труда, е важно те да бъдат обогатени със съдържание, времева
продължителност и методични ресурси, които ще помогнат да повишат своите
компетентности върху 4-те мета-компетентности, съставляващи концепцията на
умения за управление на кариерата:
1. „Себепознание“ – познаване на собствените ресурси от знания, умения,
нагласи, мотивация, ценности.
2. Силни страни – идентифициране и използване на силни страни. Това
кореспондира с изграждане на позитивна нагласа към себе си, повишаване на
собствената увереност за справяне с различни житейски и професионални
предизвикателства.
3. Перспективни – търсене на нови възможности. Информиране за различни
опции относно свободни работни места, обучения, мобилност и откриване на
начини за съчетаване на различните роли в семейство, работна среда, общност и
общество. Развитието на способност за съчетаване на различни житейски и
социални роли не само ще обогати личните стратегии за справяне в различни
ситуации, но ще благоприятства поставянето на основи за проактивно поведение.
4. Изграждане на мрежа от контакти. Развитие на специфични способности
за изграждане на доверие, общуване в различна среда извън познатите общности
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и среда. Обогатяването на мрежата от контакти и способността за изграждане на
отношения в работна среда ще спомогне за преодоляване на бариерите в
общуването, както и социалната изолация.
Практиките и реализирането на кариерно консултиране по линия на
държавните програми са насочени към откриване на сходства между наличните
умения, степен на образование на безработното лице и изискванията за заемане
на конкретна свободна позиция. Тези подходи е добре да бъдат променени и
преориентирани към развитие на компетентности. Това би се отразило
благоприятно на младежите, тъй като ще им помогне детайлно да опознаят
собствения си потенциал, да разберат как работи пазара на труда и най-вече да
свържат учебния материал с реалното приложение в практиката. Услугите,
свързани с кариерно ориентиране, консултиране и информиране, е важно да бъдат
надградени до услуги, предоставящи специфични ресурси и обучения, чиято цел е
да подпомогнат развитието и преодоляване на дефицитите на лица, които са
уязвими за динамичните процеси на пазара на труда. В голяма степен
посредническите услуги, извършвани от звената Бюро по труда, са доста
формализирани, с високо ниво на административна тежест, и представителите на
целевата група трудно изграждат доверие, че системата или съответният служител
ще им помогне при преодоляването на трудностите при търсене и намиране на
продължителна заетост. Интервенция по линия на предоставяне на кариерни
услуги за младежи, които не са активни на пазара на труда, следва да се базира на
ефективна оценка на нужните и спецификите на личността (мотивация, нагласи,
себеоценка, наличие на умения за управление на кариерата). Успешното
функциониране в работна среда изисква личността да познава различните емоции
и оказването на контрол върху тях в различни ситуации. Диагностика на този тип
специфични характеристики ще подпомогне прилагането на индивидуален подход
и неговото изпълнение в структуриран план за действие.
Кариерните консултанти, които действат в системата на средното
образование, могат по-лесно да изпълнят посредническите функции на
професионалното ориентиране спрямо системата на образованието и пазара на
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труда, като работят по специални програми за задържане на застрашените от
отпадане ученици. Специалистите могат да подпомогнат развитието на умения за
управление на кариерата сред младежите в училище и да осъществят наблюдение
и комуникация с вече отпадналите в период от минимум 2 години. По този начин
ще могат да очертаят на учениците връзката между отделните учебни предмети,
определени професии и тенденции на пазара на труда. Кариерните консултанти
могат да бъдат ценен ресурс в системата на образованието на различни нива и да
въздействат ползотворно върху повишаването на мотивацията за учене на
учениците, тяхното задържане до успешното завършване. Отделно това би
разширило и обогатило задължителната учебна програма с развитие на умения и
компетентности, които са необходими за пазара на труда и успешната кариерна
реализация.

Заключение
Проучването очерта основни характеристики от психосоциалния профил на
младежите под 29 години, които не работят, не учат и не се обучават за
повишаване на квалификацията. До голяма степен той се припокрива с резултатите
от други по-задълбочени проучвания за спецификите на младежите, които не са
активни на пазара на труда. В най-общ план профилът на уязвимите на пазара на
труда младежи се очертава в следните рамки: живеят в малки населени места,
рано са напуснали училище и им липсва степен за завършено средно образование,
произхождат от семейна среда, изпълнена със социални проблеми, а често живеят
без родителите си следствие на икономическа имиграция. Този социален фон, на
който са пораснали, е в основата на това днес да изпитват множество личностни
дефицити, които възпрепятстват трудовата реализация и социално включване.
Повечето програми и мерки за заетост са насочени към усвояване на
професионални компетентности и умения, но профилът на неактивните младежи
очертава нуждата от по-разширени мерки и интервенции на основата на развитие
на умения за управление на кариерата. Специализираните обучителни и
консултативни
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преодоляването на личните дефицити, неувереност и непостоянство в трудовата
реализация. Тези мерки ще способстват за промяна на формализираните подходи
при предоставено на услуги за неактивни младежи и изграждането на пълноценни
отношения клиент–подпомагащ. Обогатяването на съществуващите процедури и
мерки с програми за развитие на умения за управление на кариерата ще
способства за предоставяне на социална подкрепа за неактивните младежи.
Очаква се това да насърчи и подпомогне младите хора да идентифицират
собствените си лични ресурси за справяне, както и да бъдат мотивирани да са
активна страна в процеса на промяна. Системата за кариерно ориентиране и
консултиране на ниво средно училище може да бъде ценен ресурс при
преодоляването на проблема с ранно отпадащите ученици, като се разработят
програми, които да затвърждават ролята на кариерното консултиране като
междинно ниво между системата на образованието и пазара на труда. Този тип
мерки е важно да подпомагат развитието на умения за управление на кариерата,
същевременно с това да насърчават и съдействат за контакт с представители на
пазара на труда и най-вече да подпомагат обучителния процес в отделните
предмети, така че учениците да виждат връзката между учебния материал и
приложението му в работна среда. От друга страна, кариерните центрове към
Агенция по заетостта могат да поемат подобна роля относно активирането на
младежи под 29 години, които са уязвими на пазара на труда, като предлагат
услуги, които да са насочени към развитие на умения за управление на кариерата
и едновременно с това да разширяват възможностите на съществуващите
програми и мерки.
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