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I. Въведение – цели и задачи на проучването  

По данни на Евростат, публикувани през 2013г. дялът на неактивните лица в България на възраст 

15-24 г. е над средния за Европа - 69,6%. 

Ние сме и държавата, в която най-много младежи са трайно извън пазара на труда. 

Младите хора под 29-годишна възраст, които са на 

пазара на труда над 1г са 24,4% от общия брой на 

безработните младежи. Тревожно е, че процентът 

на NEET (нито работещи, нито учещи или 

обучаващи се) съшо с учеличава. През 2013г. в 

България, като делът им е 21,6% и остава сред най-

високите в сравнение с другите страни членки на 

ЕС, с което превишава с 8.1 процентни пункта 

средното европейско равнище1. 

Към настоящия момент предприетите действия срещу младежката безработица се основават 

най-вече w подобряване на професионалната квалификация или провеждането на програми за 

обучение и следдипломна квалификация. През последните години става ясно, че тези мерки не 

са достатъчни за да се подготви един млад човек, така че да бъде конкурентоспособен на пазара 

на труда. 

Изследване, проведено от Агенцията по труда през юни 2015г показва, че около 70% от фирмите 

търсят служители със средно и професионално средно образование. В същото време 60% смятат, 

че знанията, които средното училище осигурява не е достатъчно, за да се започне работа. 

Работодателите и бизнеса са единодушни, че на младите хора, които сега започват да работят им 

липсват основни умения в областите, които не са пряко свързани с професионалната им 

подготовка, а именно: лични, социални, комуникационни и други компетенции, които за 

съжаление не са предмет на формалното образование. 

Настоящият доклад е изготвен в рамките на Дейност 1: "Социологическо проучване за 

определяне на ключови компетенции и области, в които младите хора не развиват 

достатъчно практически умения" на проект "Неформално обучение за заетост в България и 

Румъния" 

Целта на доклада е да представи обобщените резултати от изследването, проведено в двете 

държави едновременно сред млади хора на възраст между 16 и 25г, както и сред бизнес 

организациите. В него са представени и заключенията от груповата дискусия, проведена с 

младежки работници във Варна, България. 

Анализът на данните ще се използва за разработване на методология и обучение/ учебни 

наръчници, насочени към развитието на практически умения на младите хора в структуриран 

образователен процес, основан на неформални методи на обучение. 

Тези материали ще послужат като основа за провеждане на качествени убучителни дейности в 

младежката сфера, които ще допълнят знанията, натрупани в средните училища и 

университетите. 

                                                 
1 Национален статистически институт – Изследване на работната сила, 2013 
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II. Методологически бележки 

1. Проучване сред младежи в България и Румъния 

 

Период на провеждане:  Май- Юли 2015 

Обем:: 345 български граждани на възраст 16-25г 

404 румънски граждани на възраст 16- 25г 

Териториален обхват: Столици, големи градове, малки градове и села 

Метод на регистрация: Комбинация от методи: Полустандартизирано интервю, 
директна или онлайн анкета 

Модел на подбор: Подбор на респонденти, на базата на квоти: пол, 
възраст, степен на образование (и професионално 
обучение), вид учебно заведение, степен на заетост 

Модел на подбор Подбор на респонденти, на базата на квоти: пол, 
възраст, степен на образование (и професионално 
обучение ), вид учебно заведение, степен на заетост 

 

2. Изследване сред бизнес организации и работодатели в България и Румъния  

 

Период на провеждане:  Юни - Юли 2015 

Обем: 83 представители на различни бизнеси от България 

34 представители на различни бизнеси от Румъния 

Териториален обхват:: Столици, големи градове, малки градове и села 

Метод на регистрация: Онлайн анкета 

Модел на подбор: Бизнес организации от различни сектори и сфера на 
дейност 

3. Фокус група във Варна, 

България  

С цел търсене на допълнителна гледна точка и идеи 

при разработването на методологията на обученията, 

се проведе и фокус група с младежки работници, 

ангажирани в различни програми и инициативи, които 

споделиха своя опит "как се работи с младите в 

България днес". Тяхноте мнение и насоки ще помогнат 

при провеждането на бъдещите обучения по проекта. 

 

 

 



Проект: 2014-1-BG01-KA205-001743     Неформално учене за заетост 

III. Приложения към доклада (в отделни файлове) 

1. Приложение 1 – Пълен въпросник за младежта – български и английски език;  

2. Приложение 2 – Пълен въпросник за бизнеса - български и английски език; 

3. Приложение 3 - Сценарии и пълния разговор на дискусията във фокус-групата –

български и английски език; 

4. Приложение 4 - Графики на обобщените резултати от изследването сред младежи от 

България – български език; 

5. Приложение 5 - Графики на обобщените резултати от изследването сред бизнеса в 

България – български език; 

6. Приложение 6 - Графики на обобщените резултати от изследването сред младежи от 

Румъния – румънски и английски език; 

7. Приложение 7 - Графики на обобщените резултати от изследването сред бизнеса в 

Румъния – английски език; 

8. Приложение 8 – Графика на обобщените резултати на "отворените въпроси" 17 и 18 

към въпросника за младежи в България – български език; 

9. Приложение 9 - Графика на обобщените резултати на "отворените въпроси" към 

въпросника за бизнеса в България – български език. 
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IV. Проучване сред младите хора в България 

Проучването сред младежи на възраст между 16 - 25 г бе проведено в периода юни-юли 2015. 

За целта беше разработена анкета, чрез която да се установят областите ,в които младите 

хора, търсещи работа страдат от недостиг на практически компетенции и умения.2 Анкетата 

съдържаше отворени и затворени въпроси разделени в няколко подтеми, засегнати в 

изследването. 

1. Демографски блок: В1, В2, В3, В4, В5, В6 
 2. Младите хора и пазара на труда в България : В7, В8, В9, В10, В11, В12, В13, В14, В15 
 3. Лична самооценка и професионална ориентация: В16, В17, В18, В19,В20, В21 
 4. Работна среда: В5, В23, В24, В25, В26 

За да се постигне максимална обективост при подбора на респондентите в изследването се 

спазваше квота по пол, възраст и место живеене. 

Проучването бе реализирано чрез директни интервюта в няколко гимназии в гр. София и гр. 
Казанлък, както и чрез онлайн анкета. Линкът към нея бе разпространен сред мрежата от 
контакти на НЧ "Бъдеще сега", както и публикуван на официалния сайт и фейсбук страницата 
на организацията.  
 

1. Демографски блок 

В анкетата взеха участие 341 младежи на възраст между 16-25г, повечето от които (79%) 
учащи (ученици или студенти).Най-голям е делът на респондентите със завършено висше 
образование ( 32%), следвани от тези със средно-специално 23,4% и с общо профилна 
гимназия (20%).(фиг.1)  Почти всички участници са работили или работят под различни 
форми на заетост. Най-голяма е групата на младежите, живеещи в София (42%), следвани от 
от тази на големите и малки градове. Най-малко са представителите от селата - едва 5% 
(фиг.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 - Виж Анекс 1 - Анкета "Младежи” 
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2. Младите хора и пазара на труда в България  

Заради контекста на изследването или не, но според респондентите, едни от най-актуалните 

ценности днес е да "бъдеш независим" , "образован" и "със собствена кариера" (отбелязани с 

тъмно синьо в табл. 1). Според тях днес е много важно да "изглеждаш добре". Затова и хората 

отдават голямо значение на това "да се хранят здравословно", "да спортуват" и "да носят 

маркови дрехи." (в светлосиньо). Въпреки това според младежите общият профил на 

българското общество като цяло не е много положителен. Ценности като "честност" и 

"отговорност" днес са по-малко актуално от това "да пиеш алкохол" и "да пушиш 

марихуана"(в жълто в таблицата). 

Отрицателното мнение се засилва и от отношението на 85% от респондентите, които смятат, 

че младите в България днес се интересуват само от пари, развлечения (според 75%), любов и 

секс (65%)(фиг.3). 

В7. Кои от следните ценности намираш за актуални/модерни в съвременното българско 
общество  и кои са старомодни? 

 актуални не толкова актуални старомодни 

честност 40% 50% 10% 

отговорност 51% 40% 10% 

независимост 70% 25% 5% 

образованост 60% 30% 10% 

да имаш кариера 76% 21% 3% 

политическа активност 27% 50% 23% 

гражданска инициативност 37% 40% 23% 

да се ожениш / омъжиш 22% 43% 35% 

да носиш маркови дрехи 59% 27% 14% 

да се храниш здравословно 60% 36% 4% 

да пушиш марихуана 41% 36% 23% 

да спортуваш 66% 32% 2% 

да пиеш алкохол 52% 32% 16% 

Табл.1  
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Фиг. 3 

 

На фона на не толкова положителното мнение за ценностната система на младото 

поколение, 32% от анкетираните казват, че за тях лично най-важно е да имат "достойнство", 

да проявят „хуманност“ (над 22%) и да имат „борбен дух“ (близо 18%). Ценности като 

материални богатства и социален престиж тук са посочени от едва 1,5 и 3% (фиг.4). 

Фиг. 4 

 

 

Повече от половината участниците в анкетата са ангажирани в различен вид доброволческа 

дейност. Най-много от тях се занимават с екология, различни кампании за дарения и 

програми, свързани с промени в образованието и др. Според анкетираните, 

извънучилищните ангажименти са много важни за личностното развитие на един млад човек. 

Над 45% заявяват желанието си да посещават допълнителни курсове по интереси,  да 

членуват в младежки организации и да развиват спортна дейност (фиг.5) 
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Фиг. 5 

 

Фиг. 6 
 

Фиг. 7 

 

3. Лична самооценка и професионална ориентация 

Почти всички участници в изследването имат амбиции да се развиват (или вече го правят) в 

области, които изискват допълнително образование. Най-предпочитаните са бизнес и 

мениджмънт, предприемачество, образование и социална сфера, психология, компютърни 

технологии и дизайн. Интересно е, че цели 80% заявяват, че биха се занимавали със собствен 

бизнес. 

Над 50% биха предпочели да работят в чужди бизнес организации или в български с 

международно участие. Едни от най-важните приоритети при започването на работа за 57% е 
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възможността за кариерно развитие. 47% се интересуват от възнаграждението, следвани от 

близо 34%,  които искат да работят с млад енергичен екип и да имат възможност да пътуват 

(33%). 

 

Мнозинството от запитаните са уверени, че притежават нужните умения и качества, които ще 
им помогнат да започнат и да се справят с желаната от тях работа. Над 16% определят себе си 
като отговорни, 14% като упорити, близо 13% мотивирани, 10% креативни, 8% смятат , че 
могат да работят в екип.(фиг.8) 

Фиг. 8 

 

За наличието на определени "меки умения" и липсата на такива, се ориентираме и от 

отговорите на въпрос 20, където респондентите описват поведението си в конкретни 

ситуации, определящи до колко за тях са присъщи изследваните качества. С изключение на 

30%, които споделят, че не ползват свободно чужди езици и 24%, които не могат ефективно 

да разпределят времето си (в синьо в табл.2), от отговорите можем да обобщим, че 

анкетираните се проявяват като безспорни лидери, работливи, неконфликтни и упорити 

личности. 
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В20. В таблицата са изброени няколко ситуации. Колко често си попадал в тях? 

Колко често ти се е случвало да... Много често Често Рядко Никога 

...общуваш на различен от майчиния си език 31% 33% 32% 4% 

...се съобразяваш с мнението на другите 26% 55% 16% 3% 

...успееш да наложиш личното си мнение 27% 54% 19% 0% 

...участваш в конфликтна ситуация 12% 30% 53% 5% 

...помагаш на съученик, колега, приятел 58% 37% 5% 0% 

.твой проект да бъде високо оценен в училище/от 
колеги 

29% 49% 20% 2% 

...обменяш информация/ общуваш/работиш съвместно 
с колеги или съученици с цел изпълнение на обща 
задача 

45% 40% 15% 0% 

...работиш(учиш) много, за да получиш желания 
резултат 

49% 40% 10% 1% 

...стигаш до решението на дадена задача(проблем) 
анализирайки всички възможности и решения 

42% 46% 12% 0 

...разпределяш ефективно времето си 33% 41% 24% 2% 

Табл.2 

От обобщените данни виждаме млади хора, които са уверени и вярват в личния си успех. 30% 
от тях заявяват, че въобще нямат или не могат да определят лични недостатъци, които биха 
им попречили да постигнат целите си в бъдеще. Едва 18% споменават, че нямат нужния опит 
и умения в дадена област. На 10% им липсват чуждите езици и компютърните умения. С 
изключение на 3%, които се чувстват неуверени и други 2%, които определят себе си като 
мързеливи или не достатъчно нахални и амбициозни, респондентите показват висока 
самооценка и самочувствие.  
Интересно е да отбележим, че личния профил, които изграждат анкетираните се 

разграничава от този на младото поколение в България изобщо. Ясно се очертава контрастът 

на високата самооценка и не дотам положителното мнение за "другите млади". В хода на 

обученията трябва да се анализира допълнително доколко реална е личната оценка на 

участниците и доколко техните увереност и самочувствие имат покритие. 

Оценката на младите хора за качествата им сериозно противоречи на мнението на бизнеса. 
На въпроса "Какви са качествата, които най-често липсват на младежите, за да бъдат успешни 
на пазара на труда?" работодателите отговарят, че младежите нямат "желание за работа и 
самоусъвършенстване", липсват им "сериозно отношение към работните ангажименти ", а в 
същото време имат "високи претенции и самочувствие", и "ограничени познания и умения". 
Това твърдение контрастира с твърдението на респондентите между 16 - 25г., които се 
самоопределят като "отговорени", "постоянни" и "мотивирани". 

4. Работна среда 

Почти всички участници в изследването са работили или работят в различни форми на 

заетост. Въпреки, че само половината упражняват професията, за която са учили, близо 88% 

споделят, че много им харесва това, с което се занимават. 27% работят на пълен работен ден 

и над 32% заявяват, че са ангажирани повече от 40 часа и дори над 60 часа седмично. 

Повечето работят на трудови договори, като средното заплащане, което получават е между 

400 - 800лв. (фиг. 9-11) 
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Фиг. 9 - 10 

 

 

 

 

 

Фиг. 11 
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V. Проучване сред бизнеса в България 

За да може да подпомогне проекта целта на проучването беше дефинирана така, че да 

обобщи областите на липса на компетенции и качествата, които според работодателите 

липсват на младите и да предложи сфери на въздействие, в които чрез обучителни методи да 

се помогне по-успешното реализиране на пазара на труда на младежите. 

То беше проведено под формата на онлайн въпросник в периода юни-юли 2015. Въпросите в 

него бяха разделени в три основни теми:3: 

 

1. Обща информация за фирмата (организацията) – В1, В2, В3, В4 

2. Мнението на бизнеса за образователната система, безработицата и младите хора в 

България като цяло - В6, В9, В10 

3. Качествата, които според  работодателите, един млад човек трябва да притежава, за да 

успее на трудовия пазар. Техните конкретни очакванията и изисквания - В5, В7, В8,  В11, В12, 

В13, В14. 

 

1. Обща информация 

В допитването в България взеха участие 83 организации от различни сектори и категории. 
Най-много са представителите на малките и средни предприятия, следвани от големите 
бизнес корпорации, агенции и НПО. Тяхната сфера на дейност е в различни области, което 
допълнително допринася събраните резултати да бъдат максимално обективни. (фиг. 12) 
Почти във всяка една организация, (с изключение на академичните институции) работят 

младежи до 25г. Логично най-много млади хора има в НПО-сектора и бизнеса, а най-малко в 

различните агенции и т.нар. "едноличен търговец" фирми (фиг. 13 ). Освен че почти всички 

работят с млади служители, мнозинството от респондентите са и хора на управленски 

позиции (собственици на фирми, експерти, специалисти и мениджъри), които дават 

компетентното си мнение относно представянето на младите на пазара на труда. (фиг.14) 

 

Фиг.12  
 

                                                 
3  Вж. Приложение 2 – Въпросник за бизнеса 
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 Фиг. 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг. 14 
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2. Мнението на бизнеса за образователната система, безработицата и 

младите хора в България като цяло 

Работодателите смятат, че високата безработица сред младите е комплексен проблем, 

породен от различни фактори. За 42% е "виновна" "слабата икономика на страната" и 

"несъответствието между нуждите на бизнеса и наличието на подходяща работна ръка" 

(посочен от 41%). Други мислят, че самите младежи, нямат необходимите качества да се 

реализират успешно на пазара на труда. Според 36% на тях им липсват опит и навици в самия 

процес на търсене на работа. Лошата практика при възможност винаги "да разчитат на 

социалния си статус и финансовата подкрепа на родители и близки", също пречи на младите 

да си намерят работа (31%).  

Като друг основен фактор за недобрата реализация на младежите на трудовия пазар се явява 

и "изоставащата" система в училище. Според 77% от запитаните  в България има "тромава 

система на образование, която не може да реагира бързо на новите тенденции на обучение и 

на пазара на труда". 42% отчитат като пропуск липсата на "дуална образователна система" 

като ефективен метод на придобиване на практически умение сред учащите. Същият е делът 

и на тези, които смята за недостатък факта, че бизнесът не участва активно в обучителния 

процес под формата на лекции, форуми и занятия. 

Не дотам позитивно е мнението на бизнеса за младото поколение като цяло (табл.3). Според 

повечето запитани младите днес са с високо самочувствие, некомпетентни, немотивирани, а 

в същото време зависими и меркантилни (качества, отбелязани в жълто в таблицата). На 

фона на изброените отрицателни черти обаче, за почти половината респонденти  те са и 

отговорни, любознателни и не са мързеливи. (в светло синьо ). За 55% младото поколение 

днес е амбициозно и с иновативен дух (за 63%). 

 

9. Според Вас младите хора в България са: да не 

отговорни 47% 53% 

с високо самочувствие 72% 23% 

социално и обществено ангажирани 26.5% 73.5% 

мързеливи 50% 50% 

с иновативен дух 63% 36% 

компетентни 22% 78% 

амбициозни 55% 45% 

меркантилни 73% 27% 

инициативни 39% 61% 

мотивирани  27% 73% 

толерантни 36% 64% 

независими 28% 73% 

хуманни 46% 54% 

любознателни 50% 50% 

Табл. 3 
 



Проект: 2014-1-BG01-KA205-001743     Неформално учене за заетост 

3. Качествата, които според работодателите, един млад човек трябва да 

притежава, за да успее на трудовия пазар. Техните конкретни очакванията и 

изисквания.  

Цели 60% от работодателите участвали в анкетата, смятат, че днес завършващите средното 

си образование младежи са напълно неподготвени да започнат работа на стартови 

позиции(фиг.15). Според мнозинството от респондентите им липсва: желание за работа и 

самоусъвършенстване, опит, амбиция, нямат сериозно отношение към работата и 

служебните ангажименти, не са лоялни, а в същото време имат нереални очаквания за 

възнаграждение при ограничени знания. Те са също с високи претенции и самочувствие за 

себе си. На фона на този негативен профил на младежите не е чудно, че почти всички 

работодатели споделят, че много често срещат трудности при намирането на подходящи 

хора за запълване на стартови позиции (фиг.16). 

 

Фиг. 15 

 

 

Фиг. 16 

 

На първо място трябва да отбележим, че за бизнеса не е от голямо значение един млад 

служител да има високо образование. Много по-важно е да има познания в областта, в която 

иска да се развива и да има желание да се учи. Работодателите предпочитат да наемат 

отворени към знания, интелигентни млади хора, които да се обучат в конкретната бизнес 

среда, отколкото високо образовани студенти, на които липсват  социално- емоционални 

умения и компетенции (фиг.17). 
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В11. Според вас до колко е важно един млад човек да притежава изброените качества, за 

да успее на пазара на труда? 

 

В11.1 Качества в сферата, в която искат да се развиват 

 

 

никак не е важно 1 

2 

3 

4 

много е важно 5 

 

 

2,4% 

6% 

15 % 

22% 

54% 
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Фиг.17 
 

Според 70% от запитаните, задължителните умения, които трябва да притежава един млад 

човек, за да успее на пазара на труда е "да общува на чужди езици" и да има "компютърна 

грамотност" (61%). На трето място 53% слагат качествата да бъде отговорен, мотивиран 

(50%), да може да работи в екип и да бъде комуникативен, трудолюбив, креативен и 

ефективен. Като най-необходимо лично качество, което би помогнало на всеки за да успее в 

работата си, клише или не, но мнозинството посочва "трудолюбието". 
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За да очертаем напълно приоритетните области, към които обучителната програмата по-

късно ще се насочи помолихме респондентите да опишат каква е тяхната представа за "добър 

служител". Качествата, които те изброиха до известна степен се препокриват с тези от 

предишния въпрос, но има и интересни допълнения, като например: за не малък % от 

работодателите, добрите служители са "лоялните служители", тези които "зачитат 

авторитетите“, "инициативните" и "с чувство за хумор" (фиг.18). Именно възпитаването и 

усъвършенстването на тези качества у младите трябва да бъдат приоритет в обучителните 

модули. 

Фиг.18 
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VI. Анализ на изводите от проучването 

Тук са представени обобщените резултати от въпросите за необходимите трудови 

компетенции и отговорите на отворените въпроси. Качествата са сортирани във възходящ 

ред, според получените процентни стойности и допълват твърденията и определенията на 

проучените групи в България (вж. Приложения 8 и 9). 

Какви умения трябва да притежава един млад човек, за да се реализира 

успешно на пазара на труда? 

Според младежите  Според бизнеса 

 да общува на чужди езици 

 компютърни умения 

 мотивация 

 отговорност 

 творчество 

 умения за работа в екип 

 трудолюбие 

 лоялност 

 концентрация 

 опит и практически умения 

 отговорност 

 мотивация 

 комуникативност 

 лоялност 

 да общува на чужди езици 

 инициативност 

 трудолюбие 

 умения за работя в екип 

 съобразителност 

 позитивност и чувство за хумор 

 уважение към авторитетите 

 концентрация 

 лоялност и искреност 

  осведоменост 

 образованост 

 добро възнаграждение 

 интелигентност 

Табл. 4 

Базисни умения, които са важни и за двете изследвани групи за успешна реализация 

 владеене на чужди езици 

 мотивация 

 отговорност 

 креативност 

 умения за работа в екип 

 трудолюбие 

 лоялност 

 концентрация 
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Младите хора вярват, че ще са успешни на работното си място с добра компютърна 

грамотност и опит. Бизнесът не отдава такава важност на тези технически умения, защото 

вярва, че те могат да се придобият спрямо спецификата на работното място. 

Предпочитаните качества, които работодателите търсят се определят като „меки 

умения“ и почти не се споменават от групата на младите хора. Те са: 

 съобразителност 

 позитивност и чувство за хумор 

 уважение към авторитетите в организацията 

 любопитство 

 знания 

 добро възнаграждение 

 интелигентност 

Обобщено мнение на младежите, за това какви компетенции се изискват 

като цяло и какви те вярват, че притежават или не (отворени въпроси 17 и 

18) 

Според респондентите- младежи:  

Какви умения трябва да 

притежава успешния 

служител според младежите 

Какви персонални умения 

вярват, че притежават 

младежите 

Какви умения липсват на 

младежите според самите 

тях 

 to communicate in foreign 

languages 

 владеене на чужди езици 

 компютърна грамотност 

 мотивация 

 отговорност 

 креативност 

 умения за работа в екип 

 трудолюбие 

 лоялност 

 концентрация 

 опит и практически умения 

 отговорност 

 мотивация 

 креативност 

 трудолюбие 

 умения за работа в еки 

 комуникативност 

 адаптивност 

 владеене на чужди езици 

 лоялност 

 желание за учене 

 борбен дух 

 амбиция 

 познания в специфична 

област 

 самоувереност 

 предприемчивост 

 общителност 

 бизнес коректност 

 инициативност 

 опит и практически умения 

 владеене на чужди езици 

 компютърни умения 

Табл. 5 
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Забелязва се, че младите хора вярват, че имат много повече качества отколкото 

необходимите, за да успеят, което показва тяхното високо самочувствие. От друга страна 

повече от 80% твърдят, че искат да работят самостоятелно и е логично да се определят като: 

 предприемчиви 

 инициативни 

 общителни 

 отговорни към бизнеса 

 борбени 

Точно обратното твърди бизнеса. Според представителите на бизнеса младите хора нямат 

положителните качества и компетенции, за добра работна реализация. Затова 

обучителите трябва да проверят колко от реално споменатите качества се отнасят към 

младежите и по възможност да се доверят на преценката на работодателите (таблица 6). 

 

Според бизнес респондентите: 

Какъв трябва да е перфектния служутел?  Какво липсва на младите служители? 

 отговорен 

 мотивиран 

 общителен 

 креативен 

 лоялен 

 владее чужди езици 

 инициативен 

 трудолюбив 

 да работи в екип 

 съобразителен 

 позитивен и с чувство за хумор 

 уважаващ управляващите в организацията 

 концентриран 

 лоялен, честен 

 знаещ 

 образован 

 добре възнаграден 

 интелигентен  

 желание за работа и 

самоусъвършенстване 

 трудолюбие 

 опит и практика, съответстващи на 

позицията 

 имат нереалистични очаквания за 

възнаграждението спрямо ограниченото 

си познание 

 показват високо самочувствие без 

необходимия опит 

 амбиция 

 липса на добри компютърни умения 

 липса на отговорност 

 липса на ранна и оправдана 

професионална ориентация 

 липса на базисни ценности 

 липса на лоялност 

 ограничени комуникационни умения 

 неумение за работа е вкип 

Табл. 6 
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Според бизнес респондентите: 

Какви лични качества 

младите хора вярват, 

че имат? 

Какви качества смятат 

младите, че им 

липсват? 

Какво лисва на младите служители, 

според бизнеса 

 владеене на чужди 

езици 

 компютърни 

умения 

 мотивация 

 отговорност 

 креативност 

 умения за работа в 

екип 

 трудолюбие 

 лоялност 

 концентрация 

 опит и практически 

умения 

 владеене на чужди 

езици 

 компютърни умения 

 желание за работа и 

самоусъвършенстване 

 трудолюбие 

 практика и опит, съответстващи на 

позицията 

 имат нереалистични очаквания за 

възнаграждението с органичени знания 

 имат високо самочувствие без 

необходимия опит 

 амбиция 

 компютърни умения 

 отговорност 

 ранна и оправдана професионална 

ориентация 

 основни ценности 

 лоялност  

 ограничени комуникативни умения 

 невъзможност за работа в екип 

Табл.7 

И двете групи посочват като липсващи в младите хора уменията: 

 опит и практически умения 

 компютърни умения 

 владеене на чужди езици 

Разминаване в уменията, които младите вярват, че притежават, а бизнеса твърди, че 

им липсват са: 

 желание за работа и самоусъвършенстване 

 сериозно отношение към работата и ангажимент към отговорностите 

 младите хора има високо самочувсвтие без необходимия опит 

 амбиция 

 отговорност 

 трудолюбие 

 умения за работа в екип 

 лоялност 

От явното несъответствие между мненията на двете групи можем да 

обобщи, че по време на обучителните модули трябва да се обърне внимание 

на истинската същност на младежите, тяхното самочувствие на 

възрастни хора и фундаменталните им ценности. 
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Какви качества трябва 

да притежава 

успешния служител 

според бизнеса  

Какви качества трябва 

да притежава 

успешния служител 

според младежите 

Какви лични качества 

младите хора 

вярват, че 

притежават  

Какво лисва на 

младите служители, 

според бизнеса 

 отговорност 

 мотивация 

 общителност 

 креативност 

 лоялност 

 владеене на чужди 

езици 

 инициативност 

 трудолюбие 

 умения за работа в 

екип 

 съобразителност 

 позитивност и 

чувство за хумор 

 уважение към 

авторитетите в 

организацията 

 концентрираност 

 лоялност, честност 

 знания 

 образование 

 добро 

възнаграждение 

 интелигентност 

 владеене на чужди 

езици 

 компютърна 

грамотност 

 мотивация 

 отговорност 

 креативност 

 умения за работа в 

екип 

 трудолюбие 

 лоялност 

 концентрация 

 опит и практически 

умения 

 отговорност 

 мотивация 

 креативност 

 трудолюбие 

 умения за работа в 

екип 

 комуникативност 

 адаптивност 

 владеене на чужди 

езици 

 лоялност 

 желание за учене 

 борбен дух 

 амбиция 

 познания в 

специфична област 

 самоувереност 

 предприемчивост 

 общителност 

 бизнес коректност 

 инициативност 

 желание за работа 

и 

самоусъвършенств

ане 

 трудолюбие 

 практика и опит, 

съответстващи на 

позицията 

 имат 

нереалистични 

очаквания за 

възнаграждението 

с органичени 

знания 

 имат високо 

самочувствие без 

необходимия опит 

 амбиция 

 компютърни 

умения 

 отговорност 

 ранна и оправдана 

професионална 

ориентация 

 основни ценности 

 лоялност  

 ограничени 

комуникативни 

умения 

 невъзможност за 

работа в 

Табл. 8 
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VII. Обощение на темите, дискутирани във фокус групата 

Фокус групата се проведе по време на националната среща „Мрежа на младежките 
работници“ във Варна, България, в края на юни, 2015. Тя включи осем души от различни 
социални и младежки инициативи. Представителите на групата ще са и бъдещите обучители 
по проекта, които ще подготвят участниците в подходящо поведение за пазара на труда. На 
база на опита си те споделиха гледните си точки и дадоха препоръки и насоки за бъдещото 
обучение. 

 
По време на фокус групата бяха засегнати следните теми: 

 Бизнес и образование 

 Кариерно развитие на младите в България в момента 

 Меки умения, които трябва да бъдат развивани в младежите в България 

 

Липсата на връзка между бизнеса и образованието: 

По време на фокус групата младежките работници направиха извода, че наличните ресурси 

не отговарят на изискванията на пазара на труда, Според тях образователните институции 

мислят само за печалба и поставят необосновани високи такси, които не отговарят на нивото 

и качеството на образованието. В същото време много хора не знаят защо и какво учат и след 

завършване на образователна степен са професионално дезориентирани и несигурни. Затова 

работодателите не се доверяват в качествата на студентите и предпочитат да ги обучават в 

работния процес. Като цяло липсва съгласуваност между фирмите и образователните 

институции, която трябва да бъде компенсирана от други форми на алтернативно 

образование. Завършващите днес имат нужда от дългосрочни цели и мотивация. Общото 

мнение е, че знанията от училище не са достатъчни, за да развият познавателни и меки 

умения. Младите хора се нуждаят от повече практически обучение и познания за бизнес и 

кариерно развитие. 

 

Кариерно развитие 

 Поведението на младите хора на пазара на труда 

Участниците във фокус групата смятат, че младежите в България не са ориентирани добре 

професионално. Те са пасивни в процеса на търсене на възможности за работа и кариерно 

развитие. Обикновено младите хора търсят причината извън себе си и обвиняват родителите 

си, училището или социалната си среда, за това че не могат да си намерят работа. 

Според участниците активноста на младите хора в процеса на търсене на работа е ограничена 

до повърхностно търсене в интернет и те основно разчитат на лични или семейни контакти. В 

същото време кариерните центрова, които трябва да подпомагат завършващите не работят 

ефективно. Тяхната дейност не е популярна сред целевата им група. Също така няма 

достатъчно информация и сътрудничество между тези организации и образователните 

институции. 

 Какво ограничава младите хора, за да имат успешна кариера 

Заключението на фокус групата е, че отношението на младите хора днес е много незряло. 

Хора на 35-40г живеят с родителите си. В много случаи работодателите възприемат 
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стажантите/обучаемите като деца от детската градина. Това е една от причините младите 

хора да са пасивни. Те считат, че семейството и обществото са им длъжни и нямат нужда да са 

инициативни и отговорни. Това е абсолютно погрешно и неработещо. Тази нагласа е и 

причината за формирането на едно претенциозно поколение с нереалистични очаквания по 

отношение на работа и заплащане и без никакви лични амбиции и интереси. 

Меки умения, които трябва да се развиват в младите хора, за да могат да успеят на 

пазара на труда 

Участниците в дебата смятат, че за да може един млад човек да има успешна кариера първо 

той/тя трябва да е наясно с исканията и желанията си. Той.тя трябва да знае в коя бизнес 

сфера иска да се развива, както и в какъв тип организация. След това трябва да започне да 

търси информация, да знае как да подготви автобиография и мотивационно писмо, да знае 

какво е подходящото поведение на интервю за работа и т.н. Затова е изключително важно 

младите хора да осъзнават значението на ранната кариерна ориентация. Необходимо е те да 

са наясно какво е определението определението за цел на кариерата, какво означава 

самостоятелно планиране на времето, самооценка, лични цели и мотивация и още много 

теми, които са част от неформалното образование и личностното развитие. 

 

По време на дискусията групата обобщи какви са качествата и уменията, които са им нужни 

като обучители, за да образоват младите и, за да им дадат възможност да израстнат като 

отговорни индивиди с успешна кариера. Това са: мотивация, отговорност, активност, 

посветеност, постоянство, комуникативност, креативност, емпатия и посветеност. За 

бъдещите обучители е важно да обучат любопитни млади хора, които искат да учат нови 

неша, мислят рационално, управляват успешно времето си и не са свръхпретенциозни и 

дезориентирани. 
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VIII. Проучване сред младите хора в Румъния 

В същия период проведохме паралелно проучване сред младите хора (16 - 25 г) в Румъния. В 

идентичен въпросник, съдържащ същите отворени и затворени въпроси, потърсихме 

информация, за да се определим кои са областите, в които на младежите им липсват 

практически знания и умения.  

В следващата част ще представим накратко резултатите и ще ги сравним с данните от 

България. Накрая ще дадем общи заключения и съвети, които да се използват в процеса на 

разработване на методология за неформално обучение. 

 

1. Демографски блок: 

В проучването в Румъния участваха 404 младежи, предимно жени (69%). Най-голям дял, 

почти 47%, е учениците между 16 - 19 г. Като цяло анкетираните са равномерно разпределени 

между тези, които живеят в големите градове и в столицата. В проучването, като и в 

България, най-малък е дела на представители от селото фиг. 19 - 22. 

1. Възраст       2. Пол 

Фиг. 19 

 

16 – 19 г 

 

20 – 22 г 

 

23 – 25 г 

 

46,4% 

 

24.9% 

 

28.4% 

Фиг. 20 

 

Мъж 

 

Жена 

 

 

30,9% 

 

68,9% 

 

 

3. Учиш ли в момента?    6. Къде живееш? 

Фиг. 21 

Да, в гимназия. 

 

Да , вколеж/университет 

 

Не уча. 

40,2% 

 

45,9% 

 

 

13,6% 

Фиг. 22 

Букурещ 

 

Голям град/областен 

център 

 

Малък град 

 

Село 

24,2% 

 

32,6% 

 

29,4% 

 

13,6% 
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2. Младите хора и пазара на труда в Румъния  

Говорейки за съвременните и остарели ценности на обществото в днешно време, 

резултатите на Румъния са подобни на българските. Общото мнение е, че най-важната 

ценност сред младите хора днес е да имат кариера. Малката разлика е, че румънците смятат, 

че "да нося маркови дрехи" сега е по-важно, отколкото "да имам добро образование" (по-

висок % от България). Също така физическата активност и здравословно хранене са много по-

значими за младите хора в Румъния, отколкото политическата и социалната активност. В 

двете държави сключването на брак е много остаряло (табл. 4). От тук идва и съвременната 

последователност в интересите на младежите в Румъния, която е идентична с българската. 

Повече от 86% смятат, че обществото на младите се интересува най-много от "пари" (86%), 

"любов и секс" за 66% и в "забавления" (61%) (фиг. 23). 

В12. Според теб от какво се интересуват младите хора в Румъния днес? 

Фиг. 23 

 

Изкуство  

Екология 

Политика 

Любов и секс 

Здраве 

Образование 

Развлечения 

Свободно време 

Пари 

Работа 

 

3,2% 

1% 

2,5% 

66,4% 

2,7% 

9,9% 

61,2% 

52,1% 

86,2% 

8,1% 

Когато говорим за лични ценности, обаче, младите българи и румънци се дистанцират от 

своите връстници. На фона на нетолкова положителното мнение за обществото за младите, 

анкетираните твърдят, че за тях най-важни са "личното достойнство" (40%), "хуманноста" 

(30%) и "борбения дух" (12%). В същия ред, но с различни стойности, тези ценности са 

посочени и в България (табл. 9 и 1) 

 актуални не толкова актуални старомодни 
честност 31% 49% 20% 

отговорност 52% 38% 11% 

образованост 55% 33% 12% 

да имаш кариера 71% 25% 4% 

политическа активност 42% 38% 21% 

гражданска инициативнос 42% 38% 21% 

да се ожениш/омъжип 19% 48% 34% 

да носиш маркови дрехи 60% 25% 15% 

да се храниш здравословно 55% 37% 8% 

да пушиш марихуана 46% 34% 20% 

да спорутваш 55% 41% 5% 

да пиеш алкохол 51% 31% 18% 

Табл. 9  
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В двете страни в ситуацията на пазара на труда има малки разлики. Докато според 
респондентите в България, най-важният фактор, който влияе на един млад човек да намери 
подходяща работа са "правилните връзки и препоръки", румънците разчитат първо на 
„собствените си способности“ (39%), а след това на „социалните и финансовите възможности 
на родители "(30%) (фиг. 24). 

В13. Кой според вас е основният фактор, който влияе на един млад човек да си намери 

подходяща работа в Румъния? 

 

Фиг 24  

Социалните и финансови възможности на 

родителите 

Лични способности и умения 

Връзки и ходатайства 

Шанс  

29,6% 

38,5% 

27,2% 

4,4%  

Румънците също смятат (не толкова убедително, колкото българските младежи), че средното 

образование не им дава необходимата подготовка за намиране и запазване на работно 

място, на неквалифициран служител. Според тях, за да се успее в пазара на труда трябват 

умения и качества, които не се учат в училище.  

Когато говорим за специфични компетенции, необходими на един млад човек, за да бъде 

успешен на пазара на труда, над 70% са убедени, че е много важно да „може да общува на 

чужд език", „да има компютърни умения" (38%), „да е отговорен " (40%), „да е ефективен " 

(40%), „да може да работи в екип“ (26%), „да е мотивиран“ (35%) и „креативен“ (25%) в 

работата. Тези качества, в почти в същата последователност, са посочени и в българското 

проучване (фиг.25). 

 
В14. Какви умения трябва да има един млад човек днес, за да е успешен на пазара на 
труда? 

 
Фиг 25 (отгоре-надолу: Лоялност, Мотивация, Фокус, Умения за работа в екип, Ефективност, Да работи 

усърдно, Отговорност, Креативност, Предприемчивост, Социална и гражданска активност, Компютърни 
умения, Владеене на чужди езици. 
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3. Лична самооценка и професионална ориентация 

В Румъния, както и в България, почти всички ученици/студенти имат амбицията да продължат 

образованието си в по-висока степен. Най-предпочитаните професии са: IT и учители (всяка с 

по 14%), психология (10%). Повече от 12% от румънските младежи искат да работят в сферата 

на медицината и фармацията, докато в България професии в тези области изобщо не се 

споменават. Анализирайки бизнес средата, в която младежите от Румъния искат да се 

развиват, можем да заключим, че те предпочитат да работят в международни организации от 

частния сектор. Най-голяма ценност на работното място за тях, както за българите, са 

възможностите за кариерно развитие (57%), високата заплата (41%) и възможностите за 

пътуване (32%). 

Резултатите, касаещи личните качества и умения, които биха помогнали на един млад човек 
да има успешна кариера, се различават от тези на българската анкета. Румънските младежи 
заключават, че имат много качества, но и много пропуски. 
15% се определят като „мотивирани и амбициозни хора“, 14% като „отговорни ", други 11% 
като „добре организирани", „ефективни", „постоянни“(7%), „добри екипни работници"(6%), 
„лидери ", "почтени и честни". В същото време 15% споделят, че нямат достатъчно опит, на 
10% им липсва „смелост и увереност", 9% „не говорят чужд език", 6% се чувстват несигурни в 
"комуникацията и говоренето пред аудитория", демонстрира се липса на социални умения. 
Списъкът е по-дълъг, отколкото в българското проучване. Въпреки че 13% не посочва 
конкретен отговор, никой от респондентите не отговаря, че "той/тя няма никакви 
недостатъци" като в българската анкета. 
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IX. Проучване сред бизнеса в Румъния 
Повечето от представителите на бизнеса в румънското изследване са мениджъри и 
експерти/специалисти. Те са представители на големи и средни организации/фирми и НПО, в 
които както и в България работят предимно младежи до 25г. Повече от 50% от анкетираните 
заявяват, че често или много често срещат трудности при запълване на нова работна позиция 
(фиг. 26, 27 и 28). 

Какава организация  представлявате? 

Голяма бизнес организация 28.60% 

Малко и средно предприятие/ до 
100 души персонал 

34.3% 

Едноличен търговец 2.9% 

Агенция 8.6% 

Медия 0% 

НПО 20% 

Друго 5.70% 

 
Фиг. 26 

Колко служители (в%) под 25 години има във вашата организация? 

 между 1% - 5% 14.3% 

между 6%- 10% 22.9% 

между 11% - 15% 2.9% 

между 15% - 20% 14.3% 

Повече от 20% 31.4% 

Без служители под 25г 14.3% 

Фиг. 27  

Според Вас, в каква степен младежите, които завършват образованието си днес, са 
подготвени да започнат работа? 
 

Много често 14.3% 

Често 42.9% 

Рядко 22% 

Много рядко 20% 

Изцяло подготвени 0% 

  

Фиг 28  
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Представителите на бизнеса смятат, че основните причини за високата безработица сред 

младите хора са липсата на практически опит, професионални контакти и несъответствието 

между работната сила и потребностите на бизнеса, липсата на опит и навици в търсенето на 

работа. 

60% от анкетираните посочват, че липсата на дуална образователна система (натрупване на 

опит в бизнес сферата, в гимназията или прекарване на 50% от времето в практически 

дейности) е основният проблем на образователната система. Бизнесът в Румъния предпочита 

да наема младежти, който току-що са завършили обучението си. 

Качествата, които най-често липсват на младите хора са: липсата на практически умения и 

знания, дисциплина в работата и прагматизъм, търпение, постоянство, отдаденост, 

отговорност, инициативност, лидерство, проактивно отношение. 

Според представителите на бизнеса (мненията варират от 51,4% до 85,7%) младите 

хора в Румъния са: 

 Безотговорни 

 Самоуверени 

 Социално ангажирани 

 Мързеливи 

 С иновативен дух 

 Компетентни 

 Амбициозни 

 Меркантилни 

 Пасивни 

 Немотивирани 

 Нетолерантни 

 Зависими 

 Хуманни 

 Възпитани 

Най-важните качества, които младите трябва да имат, за да успеят на пазара на труда 

са: 

 познания в сферата, в която искат да развиват кариерата си 

 социо-емоционални компетенции (меки умения) 

 познавателну умения 

Средна важност се дава на: 

 финансовата грамотност 

 висшето образование 

За да успеят на пазара на труда младите трябва да имат следните качества: 

 отговорност 

 умения за работа в екип 

 умения за общуване на чужди езици 

 мотивация и 

 компютърни умения 

Най-важното посочено качество за пазара на труда е мотивацията (фиг. 29). 
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Идеалният служител за респондентите е този, който има: 

 мотивация 

 смелост 

 увереност 

 издръжливост 

 отговорност 

 е добър професионалист 

 работи усърдно 

 добри социални и екипни умения 

 

Посочете конкретно кои качества ,според Вас трябва да притежава един млад човек, за 
да успее на пазара на труда 
 

 

Фиг. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеене на чужди езици 2.9% 

Компютърна грамотност 0% 

Социална и гражданска активност 2.9% 

Предприемчивост 2.9% 

Креативност 2.9% 

Отговорност 8.6% 

Трудолюбия 17.1% 

Ефикасност 8.6% 

Професионални умения и знания 20% 

Умения за работа в еки 5.7% 

Фокус 0% 

Мотивация 28.6% 

Лоялност 0% 
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X. Общи заключения 

Заключения от проучването сред младите 

 Ценностите, които младите смятат за актуални: отговорност, образование, кариера, 

здравословно хранене, спортна дейност, носене на маркови дрехи и консумация на 

алкохол; 

 Половината от анкетираните участва или са участвали в доброволческа дейност. Те са 

активни в младежките неправителствени организации и в дейности, свързани с 

младежкото образованието и развитие; 

 Младите хора биха искали да са ангажирани по-дълго в учебното си заведение в 

допълнителни дейности като доброволен труд, спорт, неформални обучения; 

 Младите хора се интересуват от пари, любов и секс и забавления и в по-ниска степен от 

екология, политика и здраве; 

 Най-ценните умения за намиране на желаната работа са: решителност, мотивация, 

отговорност и креативност/иновативност; 

 Уменията, които респондентите нямат са: опит, смелост, увереност, познания по чужди 

езици; 

 Повече от 80% от анкетираните мислят да започнат свой собствен бизнес в различни 

моменти в бъдеще; 

 Повечето респонденти: 

o са изложени на чужди езици; 

o взимат под внимание чуждното мнение 

o успяват да наложат собствено си мнение; 

o рядко участват в конфликти; 

o помагат на връстниците си; 

o оценяват работата по проекти; 

o работят за общи цели; 

o работят много, за да получат желания резултат. 

 В България мнозинството от респондентите харесват работата си. В Румъния този дял е 

само 38%; 

o Половината от анкетираните не работят това, което са учили; 

o Повечето от тях са на трудов договор или отношения; 

o Повечето от тях работят над 40 часа на седмица. 

Заключения от проучването сред бизнеса 

 Повечето от участниците са от големи и средни организации/компании и НПО; 

  В по-голямата си част са мениджъри и експерти/специалисти; 

 Повече от 50% от анкетираните заявяват, че често или много често имат трудности при 

запълване на нова работна позиция; 

 Представителите на бизнеса смятат, че основните причини за високата безработица сред 

младите хора са: липсата на практически опит, професионални контакти и 

несъответствието между работната сила и потребностите на бизнеса, липсата на опит и 

навици в търсене на работа; 

 Младежите, които току-що са завършили образованието си не са подготвени добре за 
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започването на работа; 

 Качествата, които най-често липсват на младите хора са: липса на практически умения и 

знания, дисциплина в работата и прагматизъм, търпение, постоянство, отдаденост, 

отговорност, инициативност, лидерство, проактивно отношение; 

 Според представителите на бизнеса (мненията варират от 51,4% до 85,7%) младите хора в 

Румъния са: 

o Безотговорни 

o Самоуверени 

o Социално ангажирани 

o Мързеливи 

o С иновативен дух 

o Компетентни 

o Амбициозни 

o Меркантилни 

o Пасивни 

o Немотивирани 

o Нетолерантни 

o Зависими 

o Хуманни 

o Възпитани  

 • Липсата на дуална образователна система (практика в бизнес сферата, в гимназията или 

50% от времето на практика) се счита от 60% от анкетираните за основният проблем на 

образователната система; 

 Най-важните качества, които трябва да има един млад човек, за да успее на пазара на 

труда, са следните: 

 познания в сферата, в която искат да развиват кариерата си 

 социо-емоционални компетенции (меки умения) 

 познавателну умения 

Средна важност се дава на: 

 финансовата грамотност 

 висшето образование 

 The version of the best employee in the respondents opinion is a person who has motivation, 

courage, confidence, perseverance, responsibility, is a good professional, working hard, with 

good social skills and team work abilities. 

 За да успеят на пазара на труда младите хора трябва да имат качествата: отговорност, 

умения за работа в екип, умения за общуване на чужди езици, мотивация и компютърни 

умения; 

 Най-важното качество за успех на пазара на труда е мотивацията; 

 Идеалният служител според мението на респондентите, е човек, който има мотивация, 

смелост, увереност, постоянство, отговорност, е добър професионалист, работи усилено, 

има добри социални умения и умения за работа в екип. 
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Общи заключения и съвети 

 Дистанцията между нуждите на компаниите и компетенциите, развивани в училище ще се 

увеличава. Липсата на връзка между училищата и бизнеса ще се задълбори още повече; 

  Основната липса на образователната система, посочена от всички респонденти е липсата 

на стажове и практически знания; 

  Положителната тенденция в кариерното развитие е, че младите хора имат ясна представа 

какво искат да правят и дори показват сериозно желание за предприемачеството; 

 По-голямата част от анкетираните са ориентирани към професии, които се нуждаят от 

висше образование; 

  Като най-желани професии сред респондентите се очертават тези в образователната и 

социалната сфера, психология, IT, дизайн, медицина, бизнес; 

 Младите хора търсят работни места, на които могат да имат достъп до социални мрежи по 

време на работа; 

 Почти всички анкетирани заявяват, че са участвали или искат да участват в извънкласни 

дейности. Половината от тях участват в различни доброволчески инициативи; 

 Съществува засилен интерес към спорта и здравословния начин на живот, който може да 

се използва в други тематични обучения; 

 Интересно е, че респондентите между 16 - 25 г. дават едно не толкова положително 

описание на младите като цяло, но когато говорят за себе си мнението им е различно. Те 

вярват, че имат много умения и компетентност, чрез които могат да бъдат успешни 

служители. Това поставя под въпрос тяхната искреност и реалистична самооценка; 

 Според бизнеса младите са пасивни и несигурни в процеса на търсене на работа. Те по-

скоро очакват възможностите да ги намерят, отколкото сами да насочват ситуацията. 

Разчитат също на семейството и приятелски връзки; 

 Отношението и грешния подход към младите хора ги прави безотговорни, капризните и 

по-малко амбициозни, като на тях не може да се разчита. В допълнение те имат 

нереалистично високо самочувствие, не са компетентни и мотивирани, а в същото време са 

зависими и меркантилни; 

 • Веднъж попаднали в работна среда не са конкурентни и не показват големи амбиции и 

желание да учат и да се развиват; 

 Работодателите предпочитат млади хора, интересуващи се от кариерата си, които са 

работили за професионалното си развитие, докато са учили, за да натрупат опит. 

Работодателите не се интересуват непременно само от предишния опит, но също така и от 

доброволческата дейност, завършените курсове, стажове и др; 

 Beside the obligatory competences (to use foreign languages and computer skills) for  an 

employee to be successful, must be able to manage his time, to set and implement long-term 

goals, to have good motivation and have a realistic image of himself; 

 To be more efficiency and to have bigger achievement, the methodology about soft skills 

development needs to be adapted to the relevant age group. The target group 16 - 25 year 

includes pupils, students, employed, unemployed young people, etc. which need of a different 

approach in trainings. 

 Налице е тенденция за големите компании, особено за тези, които работят в техническата 

и IT сфера, да се търсят служители в университетите и дори в гимназиите и да се обучават в 

реални житейски ситуации, фирмени симулации и др; 
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  Освен задължителните компетенции (да използват чужд език и да имат компютърни 

умения), за да бъде един служител успешен, той трябва да може да управлява времето си, 

да умее да определя и постига дългосрочни цели, да има добра мотивация и реалистична 

представа за себе си; 

 За да бъде по-ефективна и резултатна методологията за развитие на меки умения трябва 

да се адаптира за съответната възрастова група. Целевата възрастова група (16-25г.) 

включва ученици, студенти, работещи, безработни млади хора и т.н., като всички се 

нуждаят от разлчни специфични подходи в обученията. 

 

XI. Обобщение 

Обобщението на резултатите от социологическо проучване в България, показва, че за да се 

увеличи успеха на младите хора на пазара на труда, те трябва да развиват качества в 

следните сфери:  

1. Социални умения и компетенции: 

Трябва да се развиват според двете 

изследвани групи 

 мотивация 

 отговорност 

 креативност 

 умения за работа в екип 

 трудолюбие 

 лояност 

 концентрация 

Трябва да се развиват според бизнес 

респондентите: 

 желание за работа и 

самоусъвършенстване 

 амбиция 

 основни ценности 

 комуникационни умения 

 екипна работа 

 концентрация 

 позитивност и чувство за хумор 

 уважение към управляващите в 

организацията 

 

2. Технически умения и 

компетенции: 

Трябва да се развиват според двете 

изследвани групи: 

 опит и практически умения 

 умения за общуване на чужди езици 

 компютърни умения 

 

 

 

Трябва да се развиват според бизнес 

респондентите: 

 специфично знание 

 ранна професионална ориентация 
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Резултатите от Румъния показват, че: 

Качествата, които трябва да има един млад човек, за да се реализира на пазара на труда 

са: 

Най-важните Средни важни са: Трябва да имат: 

 познания в областта, в която 

искат да развиват кариерата 

си 

 социо-емоционални 

компетенции (меки умения)  

 познавателни умения 

 финансова 

грамотност 

 висше 

образование 

 отговорност 

 умения за работа в екип 

 умения за общуване на чужди 

езици 

 мотивация 

 компютърни умения 

 

 

 

 

XII. Контакти 
НЧ „Бъдеще сега 2006“, България – home@gudevica.org  

Dreams for life, Румъния - cluj@dreamsforlife.ro  

Огнян Гадуларов, експерт по проекта, България – ogi@gudevica.org 

Богдан Романица, експерт по проекта, Румъния - romanica.bogdan@gmail.com  
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