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ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЗАЕТОСТ КЪМ РАЗВИВАНЕ
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ
Нели Николова*
_________________________________________________________________________________
РЕЗЮМЕ — През 2016-2018г. се проведе пилотно обучение с младежи от гимназии и
студенти от Технически университет – Габрово на възраст 18+ по проект «Job Developer”,
финансиран от програма Erasmus+ на Европейската комисия с партньор Габровската
търговско-промишлена палата и кариерни консултанти от камари, агенции по заетостта,
професионални и кариерни центрове и подпомагащи бизнеса обучителни и държавни
институции. Чрез концепциите „диагностика на таланти” и „радар на заетостта” и
получените резултати, оценявани от кариерни консултанти и експерти, участниците се
ориентират с конкретни препоръки за своето професионално развитие, образование и/или
продължаващо обучение (помощ) за самостоятелна дейности или учредяване на фирма.
Целта е младите хора да проучат търсенето на услуги в региона и предприемат стъпки за
реализиране на креативни бизнес-идеи, изхождайки от изискванията на местния пазар на
труда към техните компетентности и бъдещите области на заетост. Заедно с «Job
Developer” се разработи индивидуален план за развитие на личността, посредством който
се адаптира таланта към специфичните особености на образователната система, пазара
на труда и обкръжаващата външна регионална среда.
Ключови думи: диагностика на таланти, кариерни консултанти, професионално развитие,
радар на заетост.
_________________________________________________________________________________

FROM CREATING EMPLOYMENT TO DEVELOPING COMPETENCES
Neli Nikolova*
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ABSTRACT— In the period 2016-2018 pilot training was organized with young people from high schools

and students from Gabrovo Technical University at the age of 18+ under the project "Job Developer"
financed by Erasmus + program of the European Commission with partner Gabrovo Chamber of Commerce
and Industry and career consultants from chambers, employment agencies, professional and career centers
and business support training and government institutions. Through the concepts of "talent diagnosis" and
"employment radar" and the results obtained by career counselors and experts, the participants are directed
with specific recommendations for their professional development, education and / or continuing training
(assistance) for independent activities or the establishment of company. The goal is for young people to
explore the demand for services in the region and take steps to realize creative business ideas, building on the
requirements of the local labor market to their competencies and future areas of employment. Together with
Job Developer, an individual personality development plan is developed to tailor talent to the specificities of
the education system, the labor market and the surrounding external environment.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) от 2015 г. работи по проект Job
Developer, свързан с личностното развитие на младите хора, диагностика на талантите им за
развитие на собствен бизнес, обучение и прилагане на практика от младежите на проучване на
пазара за генерираните от тях идеи за малък бизнес. Партньори по проекта бяха ПГТ „Пенчо
Семов“ Габрово, ТУ- Габрово, Кариерният център.
През 2016 г. преподаватели от гимназията и от Техническия университет, специалисти
от Кариерния център, младежките медиатори от областта участваха в обучение за Job
Developers (кариерни консултанти), а през юни и октомври на 2017 г. ученици, преподаватели,
консултанти приложиха пилотно методологията за диагностика на талантите, разработване на
личностен план за развитие и проучване на пазара.
В началото на обучението бяха изяснени мотивацията и очакванията на участниците.
Те се запознаха с европейските мега тенденции, с актуалните икономически условия в
Габровска област и с изведени от тях фамилни дейности за иновативни услуги. На
участващите младежи и девойки беше поставена задачата да отговорят на следните въпроси:
 Доходи:
Колко висок е средният доход на глава от населението в страната/ региона?
 Разходи за издръжка на живота:
Колко високи са личните потребителски разходи на едно лице?
 Демография:
Какво е разпределението на възрастовите групи в страната/ в региона?
 Културно многообразие:
Какви националности са представени в нашия регион? Отразява ли се това на
търсенето под формата на културни преференции? Доколко от това произтичат възможности
за предлагане на стоки и услуги?
 Възможности за заетост:
Какви браншове и предприятия са активни в Габровския регион? Какво възможности
за заетост предлагат тези предприятия? Какви компетенции трябва да има човек за
разгледаните възможности?
Необходимостта да познаваме собственото си общество е от ключово значение, за да
откриваме проблемите и нуждите му. Съвременното общество представлява една
изключително сложна амалгама от културни, етични, емоционални и поведенчески различия.
Маркетолози и учени идентифицират общественото поведение и предопределят множество
тенденции, обхващащи различни групи и общности. Ето и някои европейски
предизвикателства:
 висока (младежка) безработица;
 мегатенденции: напр. дигитализиране, урбанизация, демографски промени,
глобализиране, нарастваща мобилност, прогрес в областта на здравеопазването (включително
уелнес), индивидуализиране, развитие в посока научно общество, климатични промени и
нарастващ логистичен бранш и т.н.;
 нарастваща несигурност, предприемаческото мислене става все по-важно;
 не всички предприемачески компетентности могат да се научат в училище;
 необходимост от създаване на нови възможности за заетост;
 проблем: празнина между света на образованието и света на работата.
След запознаване с мега тенденциите, диктуващи поведението и развитието на
съвременното моделно общество, участниците изготвиха мисловна карта с идеи като взеха
под внимание следните въпроси:
- Какви потребности произтичат от мега тенденциите?
- Кои групи са засегнати от тях и по какъв начин се отразяват върху ежедневието им?
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Как могат да се задоволят идентифицираните потребности,произтичащи от мега
тенденциите, с предлаган продукт или услуга.
Национални особености и напасване на концепцията към българските условия
-

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ
Радар на заетостта:
Разработени бяха инструменти за обработка на резултатите. Възможностите за
извличане на данни са групирани:
- по видове услуги – харесва, не харесва, причини за харесване/нехаресване и др.;
- по типове клиенти;
- разработване на картите.
Методи на изследване:
- психологическо тестиране;
- създаване на CV + обсъждане;
- „панорама на живота“;
- наблюдение;
- изслушване от експерти и кариерни консултанти.
Използвани тестове за установяване на:
- Интереси
- Способности
- Предпочитания (за извършване на определен вид дейност)
- Ценности
- Устойчивост и разпределение на вниманието
- Екстравертност
- Мотивация за постижения
- Вяра в собствените възможности
- Социална желателност
Така наречените „Job Developer” идентифицират силните страни и талантите на
търсещите работа младежи, изхождайки от изискванията на местния пазар на труда към
компетентностите и бъдещите области на заетост, установени чрез „Радара на заетостта” като
ги подпомагат в разработването на професионален план за развитие. При изслушване от
експертите младите хора получават конкретни препоръки за работа, образование,
продължаващо обучение и/или подкрепа за самостоятелна дейност.
Концепцията „Диагностика на таланта” се адаптира към специфичните особености на
образователната ни система, пазара на труда и политическите дадености. Тя е успешно
апробирана сред младежи и се разпространява в пет страни – Испания, Литва, Унгария,
Гърция и България.
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3. РЕЗУЛТАТИ

Фиг.1. Получени резултати от проведените тестове

Фиг.2. Панорама на живота (пример)
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Човешкото поведение и индивидуалност, към която принадлежи и талантът, се
определят от три неща:
1. Добрият житейски опит, подпомогнал индивидуалното развитие.
2. Негативният опит, който е навредил или попречил за разгръщане на таланта.
3. Недостатъчният опит.
За разработването на фиг.2 са използвани следните житейски области:
 Работа – дейности, изпълнявани от индивида като служител или самостоятелно
работещ.
 Работа в собствено домакинство/семейство.
 Работа на разменни начала или помощ за съседи.
 Работа за обществото.
 Обучение и самостоятелно учене.
 Работа за дефиниране на връзки и начин за водене на живот.
 Хобита и интереси.

Диагностика на таланти: ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХ
Автобиография
Дата на раждане: ХХ.ХХ.ХХХХг.
Местоживеене: Габрово, България
Семейно положение: Неомъжена
Статус в заетостта: Ученик

Формално образование: Професионална гимназия Физика & здраве
по туризъм „Пенчо Семов “ Габрово
Добро физическо и здравословно състояние.

Неформално образование: Доброволец в БЧК

Значими постижения: Сценични изяви със състав за Цел: Да учи висше образование в областта на
Материална ситуация: Живее с родителите си и брат народни танци, изява на кулинарни умения, които туризма. Да има професия, свързана с
демонстрира в съревнования с брат си.
възможност за пътуване.
си.
Да живее в собствена просторна къща.

Житейски портрет

Обществена ситуация: Има разбирането и подкрепата
на родителите и приятелите си за всички свои
Хобита/ Влечение / Въодушевление: Народни
начинания.
танци, кулинария, домашни любимци.
Ценности и норми: Семейство, хармонични междуличностни

Необходимост от подкрепа: Консултации с
кариерен консултант, с цел избиране на
подходяща специалност в университета.

взаимоотношения,естетически усет, независимост, мотивация за
успех.

Тестове за талант
Професионални интереси
Практическо-технически- 43%
Управленческо-систематизиращи
Интелектуално-изследователски-49%
Социални- 57%
Предприемачески-52%
Изкуство & езици-53%

Приложими способности & специфични знания
Способности за планиране- над средното ниво.
Богатство на хрумвания- над средното ниво.

Личностни качества
Професионална мотивация- висока
Внимание и точност- средни към високи стойности
Екстравертност- висока
Способност за натоварване
Oткритост към опит- на лице
Поносимост
Доверие в собствените способности – среднаСоциална компетентност- средна към висока
Ориентация към клиенти/услуги- висока
Професионално ориентирано поведение при вземане на
решения в ситуации с клиенти

Общи способности
Скорост при обработка
Способности за решаване на проблеми
Способност за възприемане на информация
Езикови познания- основно ниво
Математически познания- много добри
Обазни (картинни) представи

Способности в търговската област
Математическо-търговски способности
Езиково-търговски способности

Способност за пространствена представа
Teхническо-механично разбиране- средно ниво.
Познания по английски език- ниво А2

Обратна връзка

Подбор на професии:Професии в сферата на
туризма.
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Къде стоя сега?

Какви действия да
се предприемат,
за да се насърчи
моето развитие?

Къде бих желал
да отида?

Какво трябва да
предприема за
това?

Фиг.3. План за личностно развитие

Цел на
развитието

Качества и компетентности,
ресурси, които ще ми помогнат

Необходими действия

Време/индикато
ри за изпълнеие

1
. 2
. 3
. 4
.
Необходимости- Какво Ви е необходимо, за да постигнете целта си?
1
. 2
. 3
. 4
.
Обобщение на договореностите
1
. 2
. 3
. 4
.

Следваща среща:
Договорено от:
Име на участника:

Име на Job Developer:

Подпис:

Подпис:
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Фиг.4. Младежка безработица в Европа (общо около 4 милиона)

Фиг.5. NEETs в Европа (нито работят, нито се обучават)

Фиг.6 .Фирми, учредени в Европа от младежи
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Национални особености и напасване
Проучване на пазара и психографска сегментация на българския потребител
Психографската сегментация е изследователски инструмент, който позволява да се
постигне по-дълбоко разбиране на основните мотиви на потребителите. Тази сегментация
използва променливи, свързани с личностни черти, ценностните нагласи и начина на живот
като определя споделените характеристики на специфична група хора, обяснявайки навиците
им на пазаруване. По видове клиенти са разработени карти на Габрово с местоживеенето на
различните типове клиенти. За различните типове клиенти картината е различна.

Услуга 1


Дребни градинарски услуги, поддръжка на градината - проектиране и поддържане
на тревни и цветни площи, поливане, почистване от клони и листа.

Услуга 2


Електро услуги по домовете, ел. инсталации - Предлагане на ремонтни услуги по ел.
инсталации в домакинства, настройване на уреди, занасяне в сервиз при по-големи
повреди. Периодична проверка и сервиз на състоянието на мрежата.

Услуга 3


Консултант по природно билколечение- Предлагане на естествени продукти - билки,
плодове и др. за лечение и козметика. Консултантът ще ги предлага в дома на клиента,
био-базари и специализирани изложения.

Услуга 4


Компютърен помощник - Създаване на електронна поща и оформяне на документи,
необходими за достъп до административни услуги. Осигуряване на помощ за работа с
различни компютърни и онлайн приложения.

Услуга 5


Козметично студио с детски кът - Предлагане на иновативни козметични услуги с
природни продукти, които могат да се ползват от клиентите, докато децата са в детския
кът. Тук за тях ще се грижи аниматор.
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Услуга 6


Фризьорски услуги по домовете - Извършване на фризьорски услуги по домовете на
клиента. Измиване, подстригване, боядисване, фризиране, къдрене или изправяне
косите на клиентите. Масаж на главата с възстановяващи маски за коса. Даване на
съвети за поддържане здравословното състояние на косата.
Услуга 7



Почасова грижа за деца до 7 години - Осигуряване на почасова грижа за децата в
дома на клиента, за да могат родителите да се ползват с малко свободно време или да
свършат работа навън, без да се притесняват за децата си.
Услуга 8



Услуги за закупуване на лекарства и всички формалности за оформяне на
документи в Здравната каса - Осигуряване закупуването на лекарства, изписвани по
Здравно-осигурителната каса и обслужване на Здравната книжка.
Услуга 9



Личен фитнес инструктор и консултант - предлага комплекс от упражнения и
хранителен режим, следи за изпълнението им. Съветва клиента за поддържане на добра
форма извън активните тренировки. Дава информация за актуални тенденции в
областта на здравословния и физически активен начин на живот.


Услуга 10


Придружител на възрастни с цел поддържане на социални контакти - Осигуряване
на помощ при поддържане социално-битовата среда на възрастния. Пазаруване,
готвене, разходки, екскурзии, посещения на културно-масови събития.
Услуга 11



Лятно училище за деца - Осигуряване на учебно- възпитателна грижа за деца по
време на лятната ваканция с поглед върху допълнителна подготовка и попълване на
пропуски в знанията, занимателни игри и др.

Услуга 12
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Личен консултант за доставка и сервиз на автомобил - Осигуряване на
професионална помощ при идентифициране нуждите от автомобил - избор на марка и
модел. Придружаване на клиента за закупуване или доставка на избрания автомобил.
Първоначално обслужване и ремонт на автомобила.
Услуга 13



Почасова грижа за домашни животни - Осигуряване на почасова грижа за домашни
любимци - разходки, хранене, почистване.
Услуга 14



„Хотел“ за животни - Осигурява грижа за домашни любимци (на място извън дома на
стопаните), когато стопаните им трябва да излязат от града или не могат да се грижата
за тях известно време.
Услуга 15



„Съпруг под наем“ – поддръжка на дома - Извършване на „мъжката“ работа вкъщи.
Дребни строително-ремонтни работи, ремонт на уреди и мебели, местене на тежки
неща и др.

Услуга 16


Грижа за лежащи и трудноподвижни хора- Осигуряване на социално-битови грижи.
Готвене, хранене, чистене, тоалет.

Услуга 17


Организиране на семейни празници, вкл. кетъринг- Планиране и организиране на
семейни празници - рождени и именни дни, Коледа, Нова година, годишнини.
Осигуряване на украса и кетъринг. Може да бъде в дома на клиента, в заведение, на др.
обществено място и др.


Услуга 18


Пазаруване с доставка по домовете - Пазаруване по списък на клиента. Доставка на
покупките до дома.
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Услуга 19


Почистване на домовете - Почистване на домовете - основно, периодично или
инцидентно. Чистене с прахосмукачка, миене на прозорци, баня и тоалетна и т.н.
Услуга 20



Грижа за деца през ваканцията - Почасова или дневна грижа за деца през време на
ваканцията, когато родителите са на работа и няма кой да се грижи за децата.

Няма съответствие мужду
„предлагането“ на младежи и потребностите на работодателите

•
•

Поощряване на компетентностите на младежите с оглед на изискванията
(предприемачески компетентности, работа в екип и т.н.)
Намиране и/или създаване на подходящи възможности за заетост

Намаляване
на младежката безработица
Фиг.7. Изводи от младежката безработица, NEETs и TEAs в Европа

1)
Диагностика на
таланти

2)
Радар на
заетостта

3)
Изслушване от
експерти

4) План за развитие
Фиг.8. Инструменти, използвани в проведеното изследване
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Индивидуален
потенциал / без
дефицити

Iиндивидуални
прeпоръки /
Подкрепа и план
за развитие

Talent
Diagnose

Фиг.9. Диагностика на таланти

Свободни места

I. Намиране на съществуваща работа
Необявени свободни
места

Разрастване на
съществуващи фирми

II. Наблюдение на тенденциите/шансове от
нови разработки

Новоучредени фирми

Развитие и разрастване на
услугите

Фиг.10. Радар на заетостта
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Изслушване от експерти
• Съгласуване на талантите и компетентностите на участниците с потенциала за
заетост на местния пазар на труда
• Двоен експерт:
1. Eксперт „в собствените си дела“ (поемане на отговорност за самия себе си,
„превърни се сам в проект“)
2. Външни експерти (например: за пазара на труда, кариерни съветници, технически
експерти, експерти по здравето, бизнес-доайени)
Личен план за развитие
• Представителни резултати от предишните инструменти: Диагностика на таланти,
Радар на заетостта и Изслушване от експерти
• Иницииране на дългосрочен процес на развитие при младежите
• Показва потенциални работодатели, където младежите , искат да останат или отидат
Диагностика на таланти: Потенциал
На индивидуално ниво
• Младежи: засилване на самоувереността, признаване на способностите, разработване
на план за кариера, разкриване на силните страни, увеличаване на мотивацията
• Job Developer: запознаване със стартовата точка на развитието на младежите,
свързване със собствените компетентности
На ниво екип
• Младeжи: Обмен на силни страни в екипа и взаимно мотивиране; обмяна на опит,
взаимно вдъхновение
• Job Developer: взаимен обмен между младежите - няма трайно присъствие
На организационно ниво
• Основна идея: полезен инструмент, окуражаване на младите хора, пестене на време
На ниво обкръжение
• Икономиката „получава“ работници, познаващи компетентностите си
• Инструмент за разпознаване на силните страни на младежите
Диагностика на таланти: съпротиви
На индивидуално ниво
• Младежи: бързо губят интерес. По-добро продаване на концепцията!
• Job Developer: трудности при провеждане на интервютата, респ. тестовете - годни за
доразвиване компетентности и компетентности за анализиране
На ниво екип
• Младежи: различно участие в разговорите
• Job Developer: отдръпват се при разговорите
• да се гарантират необходимите компетентности на Job Developer чрез обучение
На организационно ниво
• Високи разходи при подкрепен с IT тест
• Резултатите не водят директно до отговор на въпроса „какво да правя?"
На ниво обкръжение
• Ако се прилагат твърде много инструменти за диагностика на таланти, те могат да
влязат в конфликт един с друг.
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Изслушване от експерти: Потенциал
На индивидуално ниво:
• Опознаване на експерт, предприемач или успешен работник
• Вдъхновяване и мотивация от експерти
На ниво екип:
• Експерти: ако експертите работят в екип, се постигат положителни синергични ефекти,
чрез което младижите се вдъхновяват още повече, участниците получават обратна
връзка от различни експерти
На организационно ниво:
• Директен достъп до професионален опит
• Проучване и модифициране на реалистични шансове и структуриране на процесите за
реализиране
На ниво обкръжение:
• Изграждане на мрежи от експерти
• Предаване на опит от опитните на младежите (най-добри практики)
• Затваряне на кръга между теория и практика
Изслушване от експерти: Съпротиви
На индивидуално ниво:
• Проблем: няма експерти на разположение; зависимост от специфичните
компетентности на експертите
• Младежи: Разочарование при отрицателна обратна връзка
Eкспертите не трябва да бъдат експерти само в собствената си област, а и в обучението
и менторството
На ниво екип:
• Младежи: не всички искат да получат публично обратна връзка
• Eксперти: ако не работят заедно, младежите не получават хомогенна обратна връзка
Обучение на експерти (напр. кога обратната вързка се оказва като предимство)
На организационно ниво:
• Голяма потребност от ресурси, за да се намерят експерти; твърде малко лица с опит
• Липсващи мрежи, недостатъчно коопериране с външни институции (напр. Агенция па
заетост)
На ниво обкръжение:
• Обусловени от културата форми на поведение: връзка ученик-учител
• Трудни, например по отношение на времето рамкови условия - използване на
дигитални медии
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перспективи:
 Използване на дигитализиране за създаване на нови възможности за заетост
 Осъществяване на инструмента (Диагностика на таланти, Радар на заетостта,
Изслушване от експерти) в други страни от ЕС - разкриване и разумно използване на
съпротивите и потенциалите
 Нагаждане към културните дадености в страните от ЕС
 Разработване на учебна програма за новата квалификация „Job Developers“
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 Цел: намаляване на младежката безработица в ЕС
Табл.1.Специфични за страните нагаждания

Относно
съдържанието

България

Meтодичнодидактични

Няма Sinus-

Подробно обясняване

Milieus

на понятието

Специфични за
целевите групи
isch

Културни

социална среда и
самостоятелно
съставена геомаркетингова карта
Унгария

Moдифициране на

По-прост език

Съкращаване на

графика и

концепцията

последователността

(време = пари за
JD)

Испания

По-кратко
времетраене на
изпълнението
(следобед)

Гърция

Тежестта е

Преди изпълнението:

Няма базираща се

върху

Опреснителен курс за

на IT диагностика

житейската

JD (2 дни)

на таланти

Подготовка на CV и

Няма интервюта,

обработка на теста в

тъй като

къщи

обществото не е

панорама
(устно и
картинно
изобразяване
на талантите)
Литва

отворено към това

205
www.e-acadjournal.org

Eastern Academic Journal

ISSN: 2367–738
Issue 4, pp. 191-206, December, 2018

5. СЪТРУДНИЧЕСТВО
Обучението е финансирано от програма Erasmus+ на Европейската комисия с партньор
Габровската търговско-промишлена палата (ГТПП) и кариерни консултанти от камари,
агенции по заетостта, професионални и кариерни центрове и подпомагащи бизнеса държавни
институции. Благодарност към Галина Михнева – изпълнителен Директор на ГТПП ,
Кристина Бурова – Кеслер Рурски универиситет Бохум, организаторите, преводачите и
партньорите на проекта, както и към учениците, студентите и преподавателите, участвали в
пилотното обучение.
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