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1 SiLC-представяне на проекта 
 

Демографското развитие, застаряването на населението и активната миграция в Европа и света 

води до различия и културно многообразие на работната сила. Това е съпроводено с 

предизвикателства, но ако се работи правилно в тази насока, може да донесе възможности за 

учене, сътрудничество, иновации и растеж.  

Проект SiLC- започна през 2016 г., съфинансиран от програма Erasmus+ на Европейския съюз, и 

преключи през Май 2019. Целта на SiLC е да се използва нарастващото многообразие в екипите, 

като възможност за увеличаване на производителността и иновативната мощ на работното 

място. 

Партньорите по проекта си сътрудничиха за създаването на пакет от продукти, които подкрепят 

лидерството в многообразието на работното място в подхода отдолу нагоре: 

1. Ръководство за фасилитатори 

Основна информация и съвети за фасилитаторите на учебни дейности. 

2. SiLC-инструментариум 

37 готови за ползване, практически инструмента, по темата. 

3. Ръководство за лидери на екипи 

Въведение и практически съвети за ръководителите на екипи. 

4. Учебна програма 

План на учебните модули.   

В този наръчник ще намерите практически и готови за използване инструменти, които могат да 

ви помогнат да се ориентирате в често, бурните води на многообразието на работното място, 

както и по-обща информация, която ще ви даде представа за темите за културно и възрастово 

разнородни екипи, лидерство и професионалното образование и обучение (ПОО).  

Проведохме проучване в нашите страни с цел да идентифицираме нуждите на фасилитаторите 

и обучителите, когато се обръщаме към темата за лидерството в многообразието, надявайки се, 

че ресурсите, включени в този наръчник, ще отговорят и на Вашите нужди. Ако се интересувате, 

можете да намерите допълнителна информация на www.learningincooperation.eu. 

Пожелаваме ви удоволетворение и успех при използването на продуктите SiLC. 

Екипът на проект SiLC, 

Май, 2019
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2 Ръководство за обучители 

2.1 Каква е целта на това ръководство и защо да го 
ползвате? 

Обучението за многообразието на работното място е нова област, с която много 

професионалисти и фирми трябва да се запознаят. Докато някои, може би вече осъзнават 

сложността и значението на работата с разнородна група от хора, мнозинството тепърва 

започват да признават промените, които европейското общество преживява, като миграцията и 

застаряването на населението.  

За щастие, много компании създават примери за добри практики, които могат да ни вдъхновят. 

Нуждаем се от инструменти и методи, които са подходящи в контекста на многообразието за да 

ни позволяват да осигурим обучение и информираност по темата.  

Това е целта на този кратък наръчник: да служи като въведение за обучителите, за да получат 

представа за сложната тема на многообразието. Ще се съсредоточим върху целевата група на 

микро-, малките и средните предприятия и организации (МСМ E & Os) и техните специфични 

особености. Ще споделим инструменти и методи, които могат да бъдат използвани в 

обучението, както и примери за успешна реализация на ориентирани към многообразието 

политики и подходи в компаниите в страните партньори.  

 

Доброто познаване на рамката на многообразието ще ви помогне: 

 Да изготвите индивидуални обучителни сесии, за конкретна аудитория 

 Да осигурите напътствия, чрез мотивация на участниците 

 Да адаптирате съществуващи решения за обучене 

 Да разгледате потенциалните последици от действията, които предприемате по време 

на обучението и определете потенциално трудни области.  
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2.2 ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ: Методи, подходи и 
инструменти  

В тази глава ще се запознаете със съществуващите методи и възможности за обучение на 

преподаватели, треньори и обучители в областта на възрастовото и културното многообразие, 

както и за развитието на лидерството. Благодарение на нашето анкетно проучване в 6 различни 

страни от ЕС, също така идентифицирахме нуждите от обучение на обучителите, които помагат 

на ръководителите на екипи да развият своите лидерски умения. Освен тези нужди, ние 

идентифицирахме и пропуските в предлагането на обучение по отношение на възрастовото и 

културното многообразие. 

Нашият екип, състоящ се от 6 партньорски организации от Холандия, България, Каталуния 

(Испания), Чехия, Латвия и Румъния, проведоха специфични за страните си проучвания и 

попитаха професионалисти, които провеждат обучение в областта на възрастовото и културното 

многообразие. Резултатите показват, че във всички страни участнички, в различните програми 

за обучение присъстват определени елементи на теми, свързани с възрастовото и културното 

многообразие. Въпреки това, специфичните курсове за обучители на възрастни са ограничени. 

По-голямата част от анкетираните са отговорили, че техните умения за лидерство, 

междупоколенческо и междукултурно сътрудничество са по-слабо развити от техните 

професионални умения. 

Въз основа на резултатите от нашето проучване, екипа по проекта предлага широк спектър от 

методи и подходи, които могат да бъдат полезни за подобряване и насърчаване на 

интергенерационното и междукултурно сътрудничество в екипи, подпомагане на 

ръководителите на екипи при изграждането на лидерски умения и създаване на учебна среда 

на работното място. Надяваме се, че ще оцените и краткото резюме на най-силните методи и 

инструменти от нашата практика, които ще намерите по-долу. 

  

МЕТОДИ И ПОДХОДИ ИЗПОЛЗВАНИ ОТ ОБУЧИТЕЛИТЕ: 

Междупоколенческо и 
междукултурно 
взаимодействие в екипа 

Лидерски умения на 
ръководителите на екипи 

Обучителна среда на 
работното място 

Ролева игра Симулации Обучение на колеги 

Симулации Решаване на проблеми Менторство 

Мозъчна атака Наблюдение 
Управление на 
промяната 

Самоанализ Менторство 
Създаване на 
конкурентна и 
справедлива среда 

Дискусия Лична типология Мозъчна атака 
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Полезни връзки за обучителите, за да научат повече за методите и 

инструментите: 

 

Метод Описание Линк 

Тестове за 
ролята на 
екипа на 
Беблин 

Тестовете на Беблин се използват за идентифициране 
на силните и слабите страни на хората на работното 
място. Тази типология може да се използва, за да се 
съберат правилните хора, така че екипът да бъде 
възможно най-ефективен и по-вероятно да постигне 
целите си. Открийте всяка от 9-те роли на екипа, за да 
разберете по-добре многообразието на екипите. 
 

 

Belbin.com 

Тестът на 
Майерс-
Бригс 

Тестът на Майерс-Бригс е инструмент за оценка на 
личността, който разпознава 16 типа хора въз основа 
на техните предпочитания. Тази типология произтича 
от теорията на С. Г. Юнг и заявява, че поведението е 
доста редовно и последователно, дължащо се на 
основни различия в начина, по който хората 
предпочитат да използват своето възприятие и 
преценка. Стотици изследвания през последните 40 
години са доказали, че инструментът е едновременно 
валиден и надежден. Той се използва за различни цели 
и може да бъде полезен за оценка на кандидатите при 
набиране на нов персонал. 

Myers & Briggs 

По добро ползване на 
ИКТ 

Казуси Тренинг за творчество 

Практически примери Менторство 
Подкрепа на 
инициативата на 
обучавания 

Индивидуален подход   

Фокус групи    

https://www.belbin.com/
https://www.myersbriggs.org/my-mbti-personality-type/mbti-basics/
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Стилове на 
учене - Колб 

Стиловете на обучение на Колб са резултат от теорията 
на Колб за експериментално обучение, която също 
определя четиристепенен цикъл на учене (1. 
Конкретен опит, 2. Рефлективно наблюдение на новия 
опит, 3. Абстрактна концептуализация, 4. Активно 
експериментиране). Ефективното обучение може да се 
постигне, когато човек напредне през цикъла на тези 
четири етапа. Четирите стила на обучение се основават 
на четиристепенен цикъл на учене и определят нашите 
предпочитания за вземане на решения. Според Колб 
нашия стил на обучение е продукт на два избора. 
Можете да си го представите така:  
 

 
 

Simply Psychology 
 
Experience Based 
Learning Systems  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://learningfromexperience.com/
https://learningfromexperience.com/
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Като обучител можете да използвате този подход, за да 
гарантирате, че вашите обучителни дейности са 
проектирани и изпълнявани по начин, който позволява 
на всеки обучаем да се ангажира според 
предпочитания от него стил на учене. Можете също 
така да помогнете на обучаемите да идентифицират 
техния по-малко предпочитан стил на учене, за да го 
засилят, чрез прилагането на експерименталния цикъл 
на обучение. 
 

НЛП НЛП означава Невро-лингвистично програмиране и 
представлява подход, който се основава на 
неврология, език и програмиране. Невро-
лингвистичното програмиране описва динамиката 
между ума (невро) и езика и как тяхното 
взаимодействие влияе на нашето тяло и поведение 
(програмиране). НЛП се основава на две 
предположения: 
1. Картата не е територия (Ние никога не можем да 
познаем реалността - можем да знаем само нашите 
възприятия за реалността). 
2. Животът и умът са системни процеси (процесите, 
протичащи вътре в човешкото същество и между 
човешките същества и тяхната среда, са системни). 
 
НЛП се използва предимно от обучители в 
индивидуални и групови тренировъчни сесии. Те обаче 
могат да бъдат интегрирани и в обучителни курсове, за 
да помогнат на обучаемите да разберат как 
взаимодействат мозъкът им, езикът и тялото и как това 
взаимодействие влияе върху екипното сътрудничество 
и комуникация. 

 

NLP University 

 

Wikipedia 
 

360-
градусова 
обратна 
връзка 

360-градусовата обратна връзка е инструмент за 
оценка, който се използва предимно за оценка на 
работата на служителите. Обратната връзка се дава от 
подчинените на служителя, връстници (колеги) и 
надзорници. Тя включва и самооценка от самия 
служител. В компаниите тези инструменти се 
използват и за целите на развитието, за да помогнат на 
служителите да развият своите умения и компетенции. 

Wikipedia 

http://www.nlpu.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-linguistic_programming
https://en.wikipedia.org/wiki/360-degree_feedback
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Кариерни 
„котви“ 

Кариерните котви представляват комбинация от 
компетенции, мотиви и ценности, свързани с 
професионалния избор на работа. Кариерните котви са 
описани от Едгар Шейн, който се смята за един от 
основателите на съвременната организационна 
психология. Шейн предполага, че всеки от нас има 
определена ориентация към работата и че всички ние 
подхождаме към работата си с определен набор от 
приоритети и ценности. Той разработва тест за 
кариерни котви, който помага да се определи кои 
котви са важни, за да се чувстватме удовлетворени от 
работата. Този инструмент може да се използва от 
обучителите, за да помогне на обучаемите да 
идентифицират основните мотиви и ценности в 
работата си. Също така да може да спомогне за 
идентифициране на източника на неефективност или 
неудовлетвореност на определени служители на 
работното място. 

 
RapidBi 

  

https://rapidbi.com/careeranchors/
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2.3 ОБУЧЕНИЕ НА ЛИДЕРИТЕ НА ЕКИПИ :  

Екипна оценка и компетенции за многообразие 

Тази глава ще Ви даде по-широка представа за това какви са учебните нужди на лидерите, в 

подкрепа на техните екипи. Освен това партньорите по проекта проучиха и съществуващите 

програми за обучение и методи за подкрепа на възрастовото и културното многообразие, 

свързани ръководителите на екипи.  

ММС и О в партньорските страни (Холандия, Чехия, Испания, България, Румъния) управляват 

културното многообразие по различни начини. Въпреки това, във всички страни-участнички бяха 

установени слабости и липса на системен подход в управлението на културното многообразие. 

Все повече организации започват да осъзнават, че възрастовото многообразие е важна тема. 

Нашето общество застарява и ако организациите искат да останат конкурентоспособни, те 

трябва да подкрепят сътрудничеството между поколенията. Все още е доста необичайно да се 

прави обучение на ръководителите на екипи за това как да се справят с възрастовото 

многообразие в техните екипи. 

 

Резултатите от нашето анкетно проучване показват, че за да се подобрят уменията за управление 

на многообразието на ръководителите на екипи, е необходимо да се засилят техните 

компетенции, особено в следните области: 

 Умения за наблюдение и комуникация 

 Междукултурна чувствителност и съпричастност 
 Умения за управление на таланти 
 Отворено съзнание: уважение към хората, които са различни и способност да 

отразяват гледната точка на другия 
 Социална инициатива: активна работа по социални въпроси в екипи и инициатива 

за интервенции 
 Гъвкавост: способността да приемем положително промените 
 Емоционална стабилност: ефективност за справяне със стресови ситуации 
 Самооценка 

 Любопитство: интересно и позитивно отношение към мотиви, нужди и мотивация 
на индивида, екипа и себе си 

 Изграждане на атмосфера на доверие и безопасност: доверие към служителите, 
които са склонни да имат други нагласи за работа 

 Желание за предприемане на действия, за излизане от зоната на комфорт и търсене 
на нови, но обещаващи решения 

 Лидерски умения (особено стилове на лидерски коучинг, лидерство с участие) 
 Възможности за решаване на проблеми и разрешаване на конфликти 
 Познаване на многообразието и неговото въздействие върху екипното 

сътрудничество 
 Етика 

 Социална и емоционална интелигентност 
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Business Model Canvas за екипи: инструмент за лидерите 

 

Какво е Business Model Canvas за екипи? 

 

Business Model Canvas (BMC) (Канава/платно на бизнес модела) е инструмент за стратегическо 

управление, който помага за разработването на нови бизнес модели или документи, които вече 

съществуват. Първоначално е предложен от Alexander Osterwalder. 

BMC може да се използва не само за разработване на нов бизнес, но и за лични или екипни цели. 

Въз основа на идеята за BMC, Тим Кларк заедно с Александър Остервалдер разработиха личен 

бизнес модел (PBMC). PBMC представлява рамка за описване, анализиране и намиране на начин 

за промяна на аспект от Вашия живот / кариера и как да го постигнете.  

Тъй като този инструмент е много гъвкав, той може да се използва и за целите на екипа - 

следователно, ние се позоваваме на тази алтернативна употреба на модела като Team Business 

Model Canvas (TBMC). 

Къде може да намеря повече информация? 

  

 Личен бизнес модел (PBMC), може да свалите от тук: 
http://community.businessmodelyou.com/page/personal-business-model-canvas 
 

  Business Model You, книга на Тим Кларк 
 

 За повече информация: http://businessmodelyou.com/ 
 

Как мога да използвам business model canvas за екипи? 

 

 1. Определете целта / проблема / темата / предизвикателството, които искате да решите 

с екипа си (например за по-добра работа като екип, за да станете по-ефективни, да се 

справите с проблемите в екипа, да бъдете по-внимателни към многообразието в екипа 

и т.н.) 

 

 2. Обяснете на екипа си какъв е личният бизнес модел и как той може да помогне на 

вашия екип да изпълни поставените цели. 

 

 3. Накрая обяснете конкретните фази на бизнес моделирането: 

http://community.businessmodelyou.com/page/personal-business-model-canvas
http://businessmodelyou.com/
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 4. Обяснете съдържанието на TBMC и дефинирайте 9-те основни блока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Заедно с екипа си, съберете всичките 9 градивни елемента в контекста на работата на 

екипа ви. 

 

 6. Обсъдете: 

 Кои блокове бяха лесни за попълване?  X Кои блокове бяха трудни за попълване? 

С какви проблеми / предизвикателства се сблъскахте? 

 От кои блокове сте доволни? Защо? X От кои блокове не сте доволни? Защо? 

 Какво бихте искали да промените? Защо? С какво бихте искали да започнете? 

 Каква помощ / подкрепа / информация / знания / умения / компетенции се 

нуждаете, за да направите промените? 

 

 7. Преразгледайте: Заедно с екипа си преразгледайте TBMC въз основа на резултатите от 

размисъл. 

 

Source of image: “Business Model You” (Tim Clark) 

Source of image: “Business Model You” (Tim Clark) 
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 8. Действие: Водете екипа си при изготвянето на план за действие. Всеки план за 

действие трябва да отговаря на следните въпроси: 

 Какви са необходимите промени, които искаме да направим в нашия екип? 

 Какви са конкретните цели, които искаме да постигнем? 

 Какви конкретни резултати очакваме при постигането на целите? 

 Какви конкретни дейности / стъпки трябва да предприемем? 

 Какъв е графикът за постигане на целите? Реалистичен ли е? 

 Какви ресурси имаме нужда за постигане на целите? 
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2.4 Добри практики: Задълбочен поглед 

Тази глава обобщава най-добрите практики за управление на културното и възрастово 

многообразие, идентифицирани от партньорите по проекта в техните страни. Тук може да 

намерите най-вдъхновяващите практики - конкретни казуси - които могат да служат като 

вдъхновение за това как да подобрите управлението на многообразието в ММСП & O. 

 

HENNLICH Ltd. 

Чехия 

Hennlich s.r.o. е частна компания със седалище в Litomeřice. Създадена е през 1991 г., но 
нейната история датира от 1922 г. В момента Hennlich има повече от 200 служители в 
Чешката република и доставя технически компоненти на много индустрии.  
 
Hennlich е много активена в насърчаването на инициативи и услуги за баланс между 
професионалния и личния живот за своите служители. През 2012-2015 г. Hennlich 
реализира цялостен проект, наречен „HENNLICH грижи за семейството“ (HENNLICH přeje 
rodině). Благодарение на този проект ръководството на компанията се запозна с 
управлението на многообразието и различните инструменти за подпомагане на 
гъвкавите условия на труд. В рамките на практически семинари ръководителите 
споделиха своите идеи, опит и възгледи. Резултатите от семинара се състоят от матрици 
за работа на работното място за всяка позиция, която позволява да се определят 
условията на работа в съответствие с конкретна позиция, служител и капацитета на 
екипа. 
 
HENNLICH стартира и собствена фирмена детска градина, наречена HENNLICH Baby Club 
и Work-Life-Balance Office (многофункционално пространство за жени с малки деца). 
Друга предлагана услуга е SOS линия HENNLICH, анонимна професионална помощ за 
служители, която служи като контактна точка за обсъждане на проблемите в баланса 
между професионалния и личния живот. HENNLICH също подкрепя младите хора на 
възраст между 15 и 25 години и ги мотивира да реализират свои собствени социално-
отговорни проекти чрез своя фонд HENNLICH. 
 
Днес HENNLICH служи като чудесен пример за организация, която включва своите 
служители в работни срещи, дискусии и вземане на решения за това как да управляваме 
многообразието. Това води до много ползи, като увеличаване на родителските доходи 
след отпуск по майчинство и родителски отпуск, лоялност и намаляване на разходите. 

 

ČSOB (Czechoslovak Trade Bank) 

Чехия 

ČSOB е банкова институция с повече от 7000 служители. Въпреки че тя не попада в 
сектора на МСМП, нейната програма за многообразие, може да се прехвърли към 
МСМП, и да послужи като вдъхновяващ пример. 
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От 2012 до 2014 г. ČSOB реализира проект „Многообразие: гъвкави форми на работа 
и съвместяване на професионалния и личния живот”, подкрепен от Европейския 
социален фонд. Благодарение на този проект ČSOB, прикани своите служители и 
мениджъри от регионалните клонове да споделят своите идеи и възгледи за 
многообразието и услугите, които ще им осигурят по-голяма гъвкавост на работа. 
ČSOB разработи функционална система за гъвкаво работно време (непълно работно 
време, споделена работа, домашен офис ...) и подготви ясна методология за своите 
мениджъри и служители. Основният фокус на този проект бе да се помогне на 
родителите в родителски отпуск да съчетаят семейните си ангажименти и работа, 
както и да се възползват служителите на възраст над 55 години. 
 
ČSOB идентифицира много ползи от тези услуги за многообразие, като например 
подобрени управленски практики, повишена ефективност на работата чрез гъвкава 
заетост, повишена мотивация и задържане на служителите (особено жените в 
предпенсионна възраст) и увеличаване на родителските доходи след отпуск по 
майчинство и родителски отпуск. 
 

 

ČEZ Group, a.s. 

Чехия 

ČEZ също принадлежи към големите компании с повече от 27 000 служители. Тя 
фокусира дейността си върху производството, разпределението, търговията и 
продажбата на електроенергия, газ и въглища. ČEZ бе сред първите организации, 
подписали Меморандума за насърчаване на равните възможности (Меморандум за 
многообразието 2013+). 
 
ČEZ се стреми да подкрепя многообразието, чрез гъвкави форми на заетост (работа 
на непълно работно време) или участие в програмата за управление на възрастта, 
стартирана от членовете на платформата Business for Society. Той също така дава 
възможности за работа на хора с увреждания. Освен това, ČEZ участва в програма за 
обмен, която дава възможност на служителите на една компания да участват в стаж 
в друга компания, за да придобият нов опит и компетенции. 

 

WUR (Селскостопанско образование - Университет Вагенинген) 

Холандия 

Сфера на дейност: Професионално образование - селскостопански професии 
Размер на предприятието: 66 професионални училища в Холандия (не всички 
училища са провели семинари и регионални проекти) 
 
Облат на приложение: 

 Трансгранично сътрудничество на ученици с професионално образование и 
обучение с хора от различни организации, дисциплини, култури и перспективи.  

 Начини за стимулиране на сътрудничеството между културните граници чрез 
разработване и подпомагане на проекти за студенти в областта на ПОО заедно 
с външни заинтересовани страни. 
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 Обучение на работното място, преодоляване на различията в професионалните 
и културни перспективи и интереси. 

 Преодоляване на многообразието в перспективи на 3 нива: 
вътрешноличностни, междуличностни и междуорганизационни 

 Работата и ученето, през културните граници подкрепя иновативната сила 
(теория на граничните преходи, Akkerman & Bakker: 2011), търсене на 
трансформираща практика (активно търсене на разнообразни перспективи и 
използване като актив, Даниел, Едуардс, Енгестрем, Галахър и Лудвигсен: 2010) 

 Учебни проекти, базирани на 4 учебни механизма: Идентификация, 
координация, Обратна връзка и трансформация 
 

Подходи и действия: 
Подходът „Регионално обучение“ беше разработен в резултат на приоритета, даден 
от Министерството на образованието и Холандския съвет за професионално 
образование и обучение (MBO-Raad) за сътрудничеството между професионалните 
училища и регионалните МСП. От 2010 г. Университетът във Вагенинген изследва 
ефектите от проекти за преминаване на границите в ПОО и разработи рубрика за 
пресичане на границите (инструмент за наблюдение и оценка) и програми за 
семинари за учители в ПОО (особено в областта на селското стопанство) за работа с 
учениците в 4 механизма: Идентификация и координация, Обратна връзка и 
трансформация. 
 
Пример за това е регионалният RLE-проект в региона SALLAND. Учениците от 
местното училище за ПОО, бяха поканени да работят в мултидисциплинарни екипи 
по регионални проекти, заедно с външни заинтересовани страни (от други училища 
и организации). В тези проекти те се обучават да се съсредоточат върху 
оптималните споделени резултати от всички заинтересовани страни, като вземат 
предвид различията в перспективите и интересите на всички тях. 
Въпреки че програмата не е насочена предимно към възрастово и / или културно 
многообразие, тя включва всички необходими елементи, за да се даде възможност 
за обучение за сътрудничество в многообразието, както и за обучение / мониторинг 
на учебния процес от учителите. 
 
Работейки в мултидисциплинарни екипи, учениците учат да: 

 Запознават се със собствената си идентичност и перспективи (Идентификация). 
 Бъдат отворени към други перспективи и да ги свържат със собствените си 

(координация). 
 Търсене на общи интереси като основа за успеха на работата / проектите, които 

те доставят (обратна връзка). 
 
Опитът (все още) не включва действителните резултати на ниво трансформация, тъй 
като е по-ориентиран към бъдещето, което отчасти е извън обхвата на проектите за 
ПОО. 
 
Инструментите, разработени за мотивиране на служителите, включват: 

 2 уъркшопа за учители в подкрепа на техните ученици 
 Инструмент за анализ за оценка на подобряването на компетентността в 

сътрудничеството за многообразие 
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Ефекти: 
На регионално равнище бяха изпълнени няколко проекта. От сравнителна оценка 
(ученици, активни или неактивни в мултидисциплинарни проекти) беше 
установено, че учениците значително подобряват способността си да се представят 
успешно и да действат креативно, когато работят в различни екипи по проекта. 
Изпълнението е по-успешно, ако учениците са обучавани активно върху 
компетенциите за многообразието.  
 
Повече информация: http://www.canonberoepsonderwijs.nl/Boundary-crossing-leren-
-met-en-van-de-ander 

 

Включване на културното многообразие в организациите 

Холандия 
Сфера на дейност: МСП, както и по-големи организации, занимаващи се с 
многообразието на работното място (всички те са подписали Холандската харта за 
многообразието). 
Размер на предприятието: 3 организации: NS (Холандска железопътна компания, 32 
000 служители), Asito (доставчик на големи съоръжения, 10 000 служители) и 
Woonstad Rotterdam (550 служители) 
 
Области на приложение: 

 Разработване и прилагане на управление и политика на многообразие 
 Програми за обучение за средно управленско ниво по отношение на 

многообразието 
 Дейности за служителите за повишаване на осведомеността относно добавената 

стойност на многообразието в екипите 
 
Подходи и действия: 

 Гореспоменатите организации избират различни подходи с една и съща цел: 
създаване на организационна среда, в която културното многообразие се използва 
като актив и интегрирана част от организационната политика. 

 NS започна с подход отгоре надолу, реализирайки визия и свързвайки стратегията 
за многообразие към основните ценности на организацията.  

 Asito започна отдолу нагоре с практически дейности, за да създаде благоприятна 
атмосфера. Компанията използва успеха, придобит от опита за разработване на 
фирмена стратегия. 

 Woonstad Rotterdam признават, че техните клиенти са мултикултурни (над 170 
националности) и са решили да се съсредоточат върху управлението на талантите, 
вместо върху културното многообразие, в своята стратегия за заетост. 
Разглеждайки нуждите и очакванията на техните заинтересовани страни, те 
проведоха мозъчни атаки със своите служители, за да определят какви таланти са 
нужни и все още не се притежават от екипа и как тези „липсващи връзки” могат да 
бъдат решени. 
 

 
 

http://www.canonberoepsonderwijs.nl/Boundary-crossing-leren--met-en-van-de-ander
http://www.canonberoepsonderwijs.nl/Boundary-crossing-leren--met-en-van-de-ander
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Инструментите, разработени за мотивиране на служителите, включват: 
 9 принципа за ефективно многообразие и включване в организации (въз основа на 

проучване, възложено от холандското министерство на социалните въпроси и 
заетостта: 2015) 

 Обучителни сесии по междукултурна комуникация и сътрудничество 
 Политика за управление, мониторинг и оценка на многообразието от гледна точка 

на човешките ресурси (отгоре надолу) 
 Дейности отдолу нагоре, като ежегодна „многообразна вечеря“ за служителите 

(Asito), за да се създаде осведоменост и подкрепа за многообразието като актив 
за компанията и клиентите 

 
 
Ефекти: 
След прибл. 5 години от пилотирането и внедряването на многообразието на 
работното място, NS прави заключението, че подходът „отгоре надолу“ е довел до по-
голяма осведоменост на най-високо управленско ниво, но е по-трудно да се създаде 
необходимата подкрепа на средно управленско ниво. Подходът отдолу-нагоре 
(подобно на Woonstad Rotterdam и Asita) изглежда по-ефективен във всички нива на 
организацията.  
Повече информация: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-
het-werk/culturele-diversiteit-werkvloer 
 

 

GENEBRE 

Испания  

Убестраница: www.genebre.es 
Сектор: Производство на механични детайли: Производство и търговия на вентили 
за течности. 
Местоположение: L’Hospitalet del Llobregat 
Екип: 120 (2007) 
Годишни продажби: 60.000.000 евро (2007) 
Основател: Miquel París, CEO 
Сфера: Управление на многообразието и средата: „Нека насърчим по-добра 
интеграция и опит на работниците имигранти“ 
 
Описание на Дружеството: Genebre, SA, е семейна фирма, основана през 1980 г. В 
момента е водеща компания на национално ниво в производството на вентили и 
аксесоари за контрол на течности; както в строителния, така и в индустриалния 
сектор. Тя е базирана в l'Hospitalet de Llobregat и има общ персонал от 120 души, 
освен мрежата от търговски агенти, по цялата испанска територия, някои европейски 
страни и Латинска Америка. 
Годишната продажба на GENEBRE е 60 милиона евро, от които 40% идват от 
експортни операции. GENEBRE има фабрики в Аржентина, Китай и през 2007 г. откри 
нов клон в Бразилия. В El Prat del Llobregat се планира изграждането на нов 
корпоративен щаб. 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/culturele-diversiteit-werkvloer
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gelijke-behandeling-op-het-werk/culturele-diversiteit-werkvloer
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Описание на опита: Genebre предприема действия през годините по отношение на 
корпоративната социална отговорност (КСО). По-конкретно, в областта на 
управлението на многообразието на своите служители по отношение на качеството 
и условията на труд, както и в областта на околната среда. Ако вземем предвид, че 
Европейският съюз счита, че научноизследователската и развойна дейност и 
качеството на продуктите са част от КСО, трябва да кажем, че това е важна област на 
действие за компанията. Genebre е разработила система за контрол на качеството на 
продуктовия дизайн и нейната търговска мрежа работи в пряк контакт с техните 
клиенти, за да придобие по-добро познаване на клиентите и тяхното възприятие за 
представянето на компанията. По отношение на качеството, през 2003 г. компанията 
получи наградата за качество от каталонското правителство (Generalitat de Catalunya), 
а през 2002 г. получи награда за интернационализация на каталонската икономика, 
както и други награди за иновации и маркетинг (2006 г.). 
 
Добра практика в управлението на многообразието: Вероятно най-
забележителният опит от гледна точка на управлението на многообразието е 
проектът за интеграция на чуждестранни работници имигранти. Чрез контакти с 
различни клонове на компанията в чужбина, както и с други средства, Genebre 
набира персонал в развиващите се страни, като Източна Европа, Еквадор, Уругвай 
или Аржентина. Опитът обогатява по два начина: тя допринася за обществото, защото 
благоприятства интеграцията на имигрантите чрез трудови договори, а от друга 
страна, благоприятства служителите, тъй като им предлага нови знания и обучение. 
И накрая, но не на последно място, това е от полза за компанията, защото набира 
високо мотивиран персонал. Разработени са и други области на КСО: съгласуване на 
труда и политики за обучение на фирмите.  
 
Ползи за компанията и служителите: повишаване качеството на работа 
благодарение на по-голямо участие на служителите. Наблюдава се повишаване на 
удовлетвореността на персонала в резултат на създаването на по-добри условия, 
включително обучение и други дейности, насочени към помирителна работа. 
 
Ползи за обществото и заинтересованите страни: подобрена интеграция на 
имигрантите, благодарение на набирането в техните страни на произход и 
намаляване на отпадъците, дължащи се на екологични действия. Повишаване на 
качеството и по този начин по-голямо удовлетворение на клиентите и 
заинтересованите страни. 
 
Разходи: Много от предприетите действия са безплатни, като тези, свързани с 
помирителната процедура и управлението на многообразието и условията на труд. 
Разходите за опазване на околната среда се състоят единствено в сертифицирането 
и съответните действия, които не са отчетени. 

 

LA TARANTELLA (INEMSA) 

Испания  

Сектор: Туризъм 
Дейност на компанията: Ресторантьорство (Ресторанит - пицарии) 
Местоположение: C/Sant Jeroni, 75 - 08921 Santa Coloma de Gramenet Plantilla 5 Tel. 
934 680 541 
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Годишни продажби: €180.000 (2006) 
Основател: Компанията се развива от семеен бизнес и предприемаческите решения 
се вземат със семеен консенсус. 
Сфера: равенство и помирение, управление на многообразието, равни възможности 
за личностно израстване. 
 
Описание на компанията: La Tarantella (INEMSA) е млада компания, която започва 
своето пътуване в края на май 2005 г. Компанията е родена в резултат на семейно 
решение, да работи самостоятелно и да приложи на практика всички знания и 
натрупани умения, от минали преживявания, всичко това, съчетано с голямо 
количество ентусиазъм. Вдъхновението произхожда от мотото: “passione per la buona 
cucina” и бавно се появява идеята за пицария. 
 
Описание на опита: Един от елементите, който от самото начало компанията е 
трябвало да вземе предвид, е да управлява правилно структурата на своя персонал. 
Те ясно желаят да работят с високо мотивирани хора, които участват в проекта по 
ангажиран начин. За да го постигнат успешно, те се свързаха с местни компании 
(фирми за набиране на персонал или центрове за наемане на работа). Така от самото 
начало те си сътрудничат с общинската компания Grameimpuls. Те сключиха 
споразумение с Grameimpuls, така че техните ученици да имат възможност да 
провеждат своите стажове ресторанта, създавайки двойна връзка: ангажиране с 
работата и социална ангажираност, тъй като в по-голямата си част работниците са 
лица с мигрантски произход, без регулирано разрешение за работа и / или с 
проблемни житейски ситуации. Така че това, което трябваше да се направи, беше да 
контакт с Grameimpuls, за да предприемем всички необходими процедури за 
издаване на разрешенията им за работа и след като бъдат получени, да започнат 
работа. Според компанията, това просто действие се основава на убеждението, че 
всички хора имат право да бъдат третирани еднакво и да получат възможност за 
тяхното лично израстване - аспекти, които пазарът на труда често не предлага. 
Следователно действията на INEMSA имат за цел да създадат рамка за равни 
възможности за всички, които да осигурят успешен достъп до пазара на труда. 
 
Хронология на опита: Опитът (който се стреми да стане дългосрочна стратегия) 
започна в самото начало на търговската дейност на компанията през 2005 г. 
 
Цели: В рамките на бизнес философията на семейната компания, целите на тези 
действия са основно: 
- Запазване на персонала, който има тенденция да се движи активно на пазара. 
Повишаването на конкурентоспособността на пазара при подбора на персонал се 
основава не само на икономически критерии. 
- Да се увеличи производителността на персонала. 
- Да се работи за равенство на възможностите за достъп до пазара на труда 
- Уреждане на достъпа до пазара на труда на имигранти или други групи хора, 
изложени на риск от изключване. 
- Интегриране на различни култури на работното място. 
 
Резултати, ползи за компанията: 
- Способност за интегриране на високо мотивиран и ангажиран персонал. 
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- Принос към обучението на персонала и усвояване на техния оперативен стил и 
философия. 
- Обогатяване на работниците в предприятието с разнообразни културни елементи, 
въведени от наетия персонал. 
 
Ползи за обществото и заинтересованите страни: Компанията е предложила на 
работниците възможността да разчитат на екип, който разбира и подкрепя тяхната 
лична ситуация и им е помогнал да се развиват професионално; при съблюдаване на 
равенството на условията в сравнение с работниците с урегулиран статут. 
 
Разходи: Те не са количествено определени. Не е извършено проследяване на 
разходите, тъй като не се смята, че е релевантно по отношение на целите, към които 
се стреми този проект. Това се дължи и на основната философия на опита. 
 
Разпространение и награди: на първо място, трябва да се подчертае, че 
предприетите действия НЕ се възприемат като стратегически активен позициониращ 
елемент.  

 

Atos IT Solutions and Services Ltd. 

България 

Сфера на дейност: Консултантски услуги и системна интеграция, управлявани услуги 
и аутсорсинг на бизнес процеси, облачни услуги, решения за сигурност. 
Размер на компанията: Голям 
 
Област на приложение: 

 Стратегическо планиране на управлението на човешките ресурси 
 Въвеждане на нови работници и служители 
 Обучение и развитие на персонала 
 Наставничество и коучинг 
 Управление и оценка на изпълнението 
 Управление на талантите 
 Лидерство 
 Управление на знанието 
 Управление на организационната култура 
 Управление на вътрешнофирмените комуникации 
 Партньорство между бизнеса и образованието 

 
Подходи и действия: 
Компанията разработва система за управление на знанията, която осигурява на 
служителите знания, от които се нуждаят, за да работят ефективно, по всяко време и 
на всяко място. 
Служителите на Atos са отговорни за активното управление на собственото си 
кариерно развитие, като се започне от принципа, че той е индивидуален и уникален 
за всички. Този процес се подкрепя и от компанията, която следи дали са постигнати 
постижими цели и дали служителите имат реалистични очаквания. 
 
Служителите се оценяват в 4 ключови области: 

 Технически умения 
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 Социални умения 
 Поведение 
 Квалификация 

 
Всеки служител разработва Индивидуален план за развитие, който е съгласуван с 
техния мениджър за оценка на изпълнението и може да бъде проследен чрез 
вътрешен инструмент, наречен "Моята кариера". Чрез този инструмент не само е 
възможно да се преразгледа индивидуалният план за развитие (IAP), но и да се следи 
неговото прилагане. 
 
Възнаграждението на служителите е обвързано с изпълнението. Обучението на всеки 
служител започва, когато влезе в компанията и продължава, чрез развитието на 
неговите лични и професионални компетенции и практически курсове. Компанията е 
разработила система за обучение и развитие, достъпна за всеки служител, който е 
свободен да избере подходящите за него курсове. Атос е изградила собствен 
виртуален университет, който е на разположение 24 часа в денонощието и предлага 
вътрешни и външни електронни обучения. Създадена е специална програма, която 
се фокусира върху развитието на лидерски умения, които служителите могат да 
приложат на по-късен етап от кариерата си. Служителите се насърчават да участват в 
програми, които развиват своите умения по отношение на работа в екип, 
наставничество и др. 
 
 
Инструментите, разработени за мотивиране на служителите, включват: 

 Обвързване на възнаграждението с нивото на изпълнение 
 Признаване от дружеството 
 Възможности за обучение и развитие 
 Възможности за хоризонтално и вертикално кариерно развитие 
 Способност за работа в мултикултурна среда - създаване на виртуални екипи, 

многообразие и динамика 
 Гъвкаво работно време, работа от разстояние, споделено бюро 
 Различни социални ползи 

 
Ефекти: 
Степента на компетентност на служителите е значително повишена, както и тяхната 
ефективност и качество на предоставяните от тях услуги. 

 

Infosystems International Ltd. 

България 

Сфера на дейност: Бизнес консултиране, ИТ, разработка на софтуер и аутсорсинг 
Размер на компанията: Голям 
 
Област на приложение: 

 Стратегическо планиране на управлението на човешките ресурси 
 Набиране на персонал  
 Подбор на кандидати за работа  
 Въвеждане на нови работници и служители  
 Обучение и развитие на персонала  
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 Наставничество и коучинг  
 Управление и оценка на изпълнението  
 Управление на талантите  
 Лидерство 
 Управление на приемствеността  
 Партньорство между бизнеса и образованието 

 
Цел: 
Повишаване на мотивацията на служителите, създаване на по-добри възможности за 
обучение и развитие.  
Създаване на фирмена култура и по-добра социална политика в компанията. 
Постигане на по-високи икономически резултати. 
 
Подходи и действия: 

 Създаване на култура на непрекъснато усъвършенстване, основаваща се на един 
от основните принципи на компанията, че служителите са нейният основен актив. 

 В обучението на служителите се правят големи инвестиции. Всеки служител се 
обучава средно по 47 часа годишно. 

 Новодошлите преминават през 14-седмична програма за обучение. 

 Етапи на развитие и изпълнение. 

 Определя визията на компанията, че служителите са основен, ключов актив. 

 Решения за въвеждане на компетентен подход. 

 Разработване на ключови подходи, определяне на действия. 

 Въвеждане на подходи. 

 Тестване, получаване на обратна връзка от служителите и оценка на 
изпълнението. 
 

Ефекти: 

 Изграждане на корпоративна култура на равнопоставеност в компанията. 

 Значително нараства степента на компетентност на служителите. 

 Обвързване на резултатите с възможностите за заплащане, обучение и развитие, 
повишаване на мотивацията за работа, удовлетворение от постигнатите 
резултати и ефективност на служителите и съответно икономическите резултати 
на компанията. 

 

Bimek LTD. 

България 

Сфера на дейност: Специализирано обучение, съобразено със специфичните нужди; 
открито обучение, насочено към малките предприятия. 
 
Проект IGTrain: "Обучен за обучение - предаване на знанията, придобити на 
работното място от поколение на поколение". 
Основната цел на проекта е да подобри и увеличи заетостта на пазара на труда за 
хора над 50 години.  
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В рамките на проекта е разработена обучителна програма за (обучение на обучители) 
за хора над 50 години, за да се развият уменията на тази целева група и да се осигури 
предаването на техните знания и умения на по-младото поколение служители. 
Програмата цели да развие, както знанията и уменията на по-възрастните служители, 
за да се справи успешно с ролята на наставници и обучители, така и тяхното 
отношение към работата и комуникацията между поколенията. Резултатите от 
пилотните обучения на работното място са използвани за обобщаване на „добрите 
практики“ за трансфер на знания между поколенията. И двете групи се възползват от 
изпълнението на проекта: самата целева група, служителите на възраст над 50 
години и по-младите работници, които още не са се доказали в трудовата си кариера. 
Самите работодатели също печелят, както и всички организации и сдружения, които 
се фокусират върху фирмено обучение, консултиране, човешки ресурси и др. 

 

Varavīksne (Rainbow) private school 

Латвия 

Училище Varavīksne е основано на 13 септември 1994 г. Започва първия си урок с 4 
учители и 34 деца. Сега има 17 учители и 8 члена помощния персонал. Училището 
реализира лицензирани и акредитирани програми за начално образование от 1-ви 
до 6-ти клас. Латвийски и руски език се използват двуезично за ежедневна 
комуникация. 
 
Институцията доказва колко е важна ролята на лидера във формирането на единен 
екип. Директорът на училището редовно търси и научава нови методи, концепции и 
информация за това как най-добре да се създаде приобщаваща среда. Учителите са 
педагогически специалисти, които постоянно се обучават и придобиват нови 
компетенции по отношение на включването и свързаните с тях области. Училището 
също инвестира средства, за да създаде приятна среда. Мотото им е: „Най-важното 
е детето да е щастливо“. 
 
Националност на учителите: руска, латвийска, украинска, еврейска и литовска 
Религиозна принадлежност: католическа, православна, лютеранска, вайшнава 
Възраст: Между 22 и 61 години 
20 жени и 5 мъже 
 
Защо работи: 
Екипът разработва приятелски микроклимат, чрез много прости техники: 
• Организирани съвместни пътувания (като бране на гъби) 
• Празници: Празнуват заедно рожденни и именни дни 
• Насърчаване на взаимната подкрепа и сътрудничество между колегите 
• Редовен обмен на взаимен опит 
• Редовни дейности за изграждане на екип (обучения, общо решаване на проблеми) 
 
Положително въздействие и ползи: 

 Екипът е приятелски настроен и всеки е щастлив да отиде на работа. 

 Успехът привлича нови ученици (34 деца през 1995 г., 248 деца в учебната 
2017 година). 

 Учителите са активно включени в проекти, пътуват в чужбина, за да изучават 
и споделят опит. 
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 Заплатата е по-висока, отколкото в подобни институции в общината. 

 Текучеството на персонал е много малък, повечето учители работят там от 
създаването на училището през 1995 г. Честата на текучество на служителите 
често е признак за лоши условия на труд. 

 Учениците показват добри учебни постижения и получават признание както 
на градско, така и на регионално ниво. 

 

ENEL group 

Румъния 

Сфера на дейност: Най-големият частен инвеститор в енергетиката в Румъния, с 
операции по разпределение и доставка на електроенергия, както и производство на 
възобновяема енергия.  
 
Инициатива за разговори за многообразието 
Разговорите за многообразието са проектирани, като поредица от периодични 
неформални срещи с открито участие за всички служители на Enel Румъния. Първото 
събрание се проведе на май 2018 г., с помощта на румънската феминистка 
неправителствена организация FILIA Center, която работи за намаляване на 
неравенството между половете, чрез активизиране, застъпничество и научни 
изследвания. 
Разговорите за многообразието имат две основни цели: да повишат знанията и 
осведомеността за значението на многообразието на работното място, вътрешните 
политики и механизми за правата на човека и многообразието, но също така да 
създадат безопасно и отворено пространство за служителите да говорят за тези теми 
в рамките на групата компании. Тези цели са резултат от убеждението на ENEL, че 
въпросите за правата на човека и многообразието не са частни въпроси, които трябва 
да се обсъждат само у дома, напротив, те нямат граници и присъстват във всеки 
аспект от живота ни. 
 
Преди да започне разговорите за многообразието, ENEL покани всички свои 
служители да завършат проучване, за да идентифицират възприятията и разбирането 
на проблемите, свързани с многообразието, както и нуждите от обучение. 
Служителите също бяха помолени да дадат обратна връзка в края на всяка среща.  
 
Като първи и най-важен резултат, групата ENEL оцени, че служителите оценяват 
разговорите и ги намират за полезни не само на лично, но и на групово ниво. 
Поддържайки групите за дискусия сравнително малки, но разнообразни по 
отношение на възрастта, пола и нивото на управление, беше създадено безопасно 
пространство, където всеки може да се отвори за сложни и по-скоро нерешени 
въпроси. Служителите се възползваха от възможността да се обърнат към ценностите 
на компанията, вместо да ги приемат само в безлична форма: чрез вътрешни 
комуникации или официални събирания. Тъй като не всички служители участват, в 
рамките на ENEL ще бъде сформирана контролна група, която да гарантира 
правилното измерване на въздействието на инициативата и резултатите ще дадат на 
компанията водеща роля за това как да продължат усилията си.  
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Обединяването на хора с такъв различен опит позволява да се прекъснат социалните 
бариери по по-устойчив начин, с постепенни стъпки. И това е основната цел на 
инициативата - да се постигнат малки промени, които могат да накарат служителите 
да приемат различията в своя ритъм и темп. С този проект ENEL се опитва да избегне 
големите и разрушителни промени, внесени внезапно. Многообразието и 
включването представляват един сложен аспект, който е обременен с бурна история 
и трябва да бъде разгледан внимателно, по по-естествен начин, като се използват 
положителни „подтици“, за да се привлекат хората към по-голяма цел. 

 

 

 

 



 

27 

 

3  Многообразие: рамка 
 

 ЗНАЧЕНИЕ И СТОЙНОСТ НА МНОГООБРАЗИЕТО 

 

Понятието за многообразие е трудно да се схване от мнозина. Същото се отнася и за понятия 

като култура, поколение или лидерство. В контекста на проекта SiLC използваме следните 

дефиниции, тъй като те са общоприети в литературата и международното управление: 

 

 Проект SiLC се фокусира върху две категории на многообразието: поколение и култура, без да 

изключва други форми на многообразие.  

 

Всички измерения на многообразието (не само възраст и култура) са взаимосвързани и не могат 

да бъдат третирани изолирано: прилагането на тези общи концепции в екипната среда може да 

се окаже голямо предизвикателство. Още повече, когато се стремите към измеримо и трайно 

въздействие. Опознаването на контекста обаче, може да Ви води през първите стъпки.  

Като цяло има нарастващо осъзнаване на необходимостта от справяне с многообразието на 

работното място. Последиците от миграцията и застаряването на населението получиха голяма 

публичност и се очертаха като едно от най-важните предизвикателства за съвременната Европа.  

МНОГООБРАЗИЕ 

ВСИЧКИ НАИЧНИ, ПО КОИТО СЕ РАЗЛИЧАВАМЕ: 

ВИДИМИ РАЗЛИКИ КАТО ВЪЗРАСТ, ПОЛ, ЕТНОС, ФИЗИЧЕСКИ ВЪНШЕН ВИД 

СКРИТИ РАЗЛИКИ КАТО НАЧИН НА МИСЛЕНЕ, РЕЛИГИЯ, НАЦИОНАЛНОСТ, СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

ВКЛЮЧВАНЕ  

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНА КУЛТУРА, КЪДЕТО: 

РАЗЛИКИТЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ 

ВСЕКИ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗВИВА УМЕНИЯ И ТАЛАНТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С БИЗНЕС ЦЕЛИТЕ И 

ЦЕННОСТИТЕ.  

 

ПОКОЛЕНИЕ 
НА ВСЕКИ 15 ГОДИНИ СЕ ИДЕНТИФИЦИРА НОВО 

ПОКОЛЕНИЕ: 
РАЗЛИЧНИЯ ВЪВ ВЯРВАНИЯТА И 

ЖЕЛАНИЯТА 
ВЗАИМНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 

ПОКОЛЕНИЯТА 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ 

 

КУЛТУРА 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ГРУПА ВЪЗ ОСНОВА НА: 

ОПИТ И ОБРАЗОВАНИЕ 
НИВА (НАЦИОНАЛНО, РЕГИОНАЛНО, 
СОЦИАЛНО, РЕЛИГИОЗНО) 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ 

 

GENERATION 
EVERY 15 YEARS A NEW GENERATION IS 

IDENTIFIED BY: 
DIFFERENCES IN BELIEFS AND DESIRES 
MUTUAL INFLUENCES BETWEEN 

GENERATIONS 
DEMOGRAPHIC CHANGES 

 

CULTURE 
IDENTIFICATION OF A GROUP BASED ON: 

BACKGROUND AND EDUCATION 
LEVELS (NATIONAL, REGIONAL, SOCIAL, 
RELIGIOUS) 
DEMOGRAPHIC CHANGES 
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Многообразието е налице и се увеличава във всички европейски страни, включително 

държавите-членки на организациите, участващи в този проект. Всяка общност, обаче е следвала 

своя собствен път към нея. Многообразието на една страна, е естествено повлияно от редица 

фактори: нейното историческо и текущо развитие, миграционните тенденции, демографската 

еволюция. В Латвия например съществуват две значими културни идентичности (латвийски и 

руска), като в Нидерландия или Каталония наблюдаваме по-сложна комбинация от малцинства 

- в Каталуния достига до 170 националности, през 2015 г.  

 

* Оценка на Евростат 

 

Статистическите данни могат да дадат обзор на настоящата ситуация и развитие, и са ценни за 

сравняване на различията между страните. Те обаче не винаги са представителни за реалността. 

Средното нови за ЕС, е много променливата и често различаваща се среда в различните страни, 

региони, общности, организации и отделни лица. Следователно диалогът за многообразието в 

поколението и културата трябва да бъде формулиран в регионален контекст.  

Дър 
жава 

Население 
(милиони) 

Безра
боти 

ца 
(Окт. 
2017) 

Население родено 
извън страната 

 

БВП на глава 
от 

населението 
в СПС 

(2006-16) 

Дял на МСП 
2012 

Дял  
чужденци 

лица в 
работната  

сила * % Най-голям дял 
% 

предпр
иятия 

ДЯЛ 

BUL 7.3 6.1% 1.9 
Русия, Сирия, 

Турция 
38% - 49% 99.6 62.3% 0.2% 

SPA 46.5 (16.7% 12.7 
Румъния, 

Мароко, Англия 
103% - 92% 99.9 63% 10.9% 

CZE 10.6 2.7% 4.1 
Украйна, 

Словакия, 
Виетнам 

76% - 88% 99.9 56% 2.4% 

LAT 1.9 8.2% 4.1 Русия, Украйна 53% - 65% 99.8 69.2% 11.8% 

NL 17.1 4.5% 12 
Полша, Турция, 

Германия 
136% - 128% 99.8 62.9% 4.5% 

RO 19.1 4.9% 1.8 
Италния, 
Молдова, 

Турция 
39% - 58% 99.6 N/A 0.1% 
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През последните години страните от ЕС - в различни форми и размери - приеха 

антидискриминационни законодателства, които се стремят да защитят правата и убежденията 

на своите граждани, но прилагането на практика е различна история, много по-сложна и 

предизвикателна. По отношение на многообразието на работното място, повечето европейски 

страни са създали харти за многообразие, подписани от значими работодатели, като символ на 

ангажираност за насърчаване на ползите от многообразието. Ако една компания иска да успее, 

тя трябва да се стреми към набор от умения, които са толкова разнообразни, креативни и 

иновативни, колкото е възможно; чрез даване на възможност и подкрепа на хората да достигнат 

най-високия си потенциал, всеки ще процъфтява.  

 Както е посочено в чешката харта за многообразието 1:  

 

                                                                 

 

1 https://diverzita.cz/charta-diverzity/charta-diverzity-ceska-republika/ 

“ИЗПОЛЗВАМЕ МНОГООБРАЗИЕТО КАТО ПРИНЦИП, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ЛИЦА ДА ИЗПОЛЗВАТ 

СВОИЯ ПОТЕНЦИАЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИКИ. СЪЗНАТЕЛНОТО ПРИЛАГАНЕ 

НА ПРИНЦИПА НА МНОГООБРАЗИЕТО ВОДИ ДО  ПРИЕМАНЕ, ПОДКРЕПА И ДОПЪЛНИТЕЛНО 

РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНИТЕ ТАЛАНТИ. НИЕ СЪЩО ПРИЗНАВАМЕ, ЧЕ ТОЗИ ПОДХОД ДАВА 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАЦИИ.” 



 

30 

 

КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА НА МНОГООБРАЗИЕТО НА РАБОТНОТО МЯСТО? 

 
Съществуват многобройни ползи за наемането на 
разнородна група от служители:  

 На първо място, можете да извлечете широк набор от 
таланти и идеи, въз основа на различните среди и 
опит, които вашите служители имат. 

 Помага да станете по-привлекателен работодател за 
тези, които търсят разнообразни и справедливи 
условия на труд. 

 Свободната бизнес култура, която е отворена за 
многообразието, допринася за по-голямото участие 
на екипите в работния процес и подобрява тяхната 
производителност, както и удовлетвореността и 
ангажираността на служителите.  

 
Повечето фирми, които използват различни категории 
служители и работници (млади, възрастни, различни 
сексуални ориентации, майки на малки деца, хора от 
различни религии и др.) отбелязват, че са увеличили 
търговските си предимства в различни области. 
  
Компаниите с многообразни екипи имат 45% по-висок 
пазарен дял и почти 57% по-добро сътрудничество между 
служителите. Около 70% са по-склонни да навлизат на нови 
пазари и 19% увеличават способността си да запазят 
талантите си. 
 
Междувременно докладът на Deloitte за 2013 г. установи, че 
когато служителите „мислят, че тяхната организация е 
ангажирана и подкрепя многообразието и се чувстват включени“, тяхната способност за 
иновации се увеличава с 83%.2 
 
 
Разбира се, всеки носи тези особености на работното място, които го изграждат като личност и 
професионалист, и затова отношението на другите към тях пряко засяга начина, по който 
отделният човек ще се чувства приет и уважаван, или обратно, отхвърлен или подценен в екипа. 
 
 
 

                                                                 

 

2https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-diversity-

inclusion-soup-0513.pdf 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-diversity-inclusion-soup-0513.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/au/Documents/human-capital/deloitte-au-hc-diversity-inclusion-soup-0513.pdf
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4 Микро, малки и средни предприятия 

и организации 
 

През последните години, благодарение на хармонизирането на европейското право, страните 

партньори приеха общо разбиране за малките и средните предприятия (EC Recommendation 

2003/361/CE) в техните законодателства. 

 

Въпреки общата дефиниция, различията на национално ниво остават по отношение на 
разбирането на концепцията от преди хармонизацията. Микро-, малките и средните 
предприятия и организации (ММСП & O) формират голям пазар в ЕС като цяло. Приносът на МСП 
за растежа на добавената стойност и заетостта надхвърли очакванията през последните години 
и помогна на ЕС да се възстанови от икономическата криза. През 2017 г. ММСП & О съставляваха 
почти всички нефинансови предприятия в ЕС, като достигнаха общо 99,8%, и 66,4% от заетостта 
в ЕС.3 

                                                                 

 

3 Годишен доклад за европейските МСП 2017/2018, може да изтеглите тук. 

 Микро предприятие Малко предприятие Средно предприятите 

Брой служители 1-9 10 – 49 50 – 249 

Годишен оборот макс. 2 млн. EUR макс. 10 млн. EUR макс. 50 млн. EUR 

Баланс макс. 2 млн. EUR макс. 10 млн. EUR макс. 43 млн. EUR 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:en:PDF
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a435b6ed-e888-11e8-b690-01aa75ed71a1/language-en
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Разработването на чуждестранните пазари се оказа важна за скорошното нарастване на много 

от държавите-членки на ЕС: износът на стоки, осъществяван от този сектор, се е увеличил с 20% 

от 2012 г. и се очаква да продължи да нараства. Прогнозите показват, че нефинансовият бизнес 

сектор в ЕС-28 се очаква да нарасне с 4,3% през 2018 и 2019 г. Очаква се заетостта в този сектор 

да нарасне с 1,5% през 2018 г. и 1,3% през 2019 г.4 

 
 

Данните могат да се различават в отделните държави-членки, но става ясно, че ММСП &O 

представляват ключов сектор за икономически растеж и заетост. С интернационализацията и 

проучването на нови пазари, многообразието ще стане още по-актуално и разнообразните 

умения и разбирания за ориентиране на клиентите ще се възприемат като по-ценни.   

 

Като се има предвид това - въпреки факта, че МСП играят жизненоважна роля за устойчивостта 

на икономиката на ЕС, предприятията все още са изправени пред множество пречки, свързани с 

административните и законодателните процедури. Те често се борят с ограничен достъп до 

капитал и недостиг на умения. МСП се подпомагат от редица програми и субсидии, но често 

липсва интерес към достъп до европейски програми за финансиране, както и недостиг на умения 

за това.  

 

Следва да се отбележи също, че освен „със стопанска цел“, съществуват много организации с 

нестопанска цел или обществени организации, които попадат в рамките на критериите, 

свързани с размера, и се сблъскват със сходни проблеми като организации, ориентирани към 

бизнеса, като конкуренция, променяща се среда, стимулиране на производителността и 

качество. В по-широк смисъл тези организации включват и някои училища, политически партии, 

камари и др. Те са примери за пряко сътрудничество на различни сектори за обща цел и трябва 

да се справят с предизвикателствата и ползите от многообразието.  

                                                                 

 

4 Ibid. 
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4.1 Междукултурно и възрастово многообразие в  

ММСП & O 

Трудовото законодателство забранява дискриминацията и осигурява равни права на всички, 

независимо от възрастта и културния произход (и други критерии). Въпреки тази обвързваща 

теоретична рамка, на пазарите на труда съществуват разнообразни насоки на развитие и 

тенденции, които (и това няма да дойде като голяма изненада) са да създадат среда, в която 

различни групи хора се изправят пред повече предизвикателства.  

В областта на ММСП & O, многообразието се третира най-вече като проблем, който се проявява 

в липсата на мотивация за наемане на служители от различни поколения или културни среди, 

отколкото тези, които са представени предимно в организацията. Разбира се, в много компании 

подходът по отношение на националното и културното многообразие зависи от позицията на 

ръководството или собственика. В много компании за набиране на персонал доминира 

принципът "под 35 години", а хората над тази възрастова граница, кандидатстващи за свободни 

работни места, често дори не получават отговори на своите автобиографии и мотивационни 

писма. Компаниите с мнозинство от млади служители са склонни да привличат нови млади 

служители; организации, където средната възраст е 45+, обикновено привличат подобен 

профил. Съществуват огромни различия между клоновете на ММСП & О по отношение на 

средната възраст (ИКТ спрямо по-традиционните индустрии). 

Въпреки че общият интерес към въпроса се увеличава постепенно през последните години, все 

още липсват точни данни по отношение на многообразието. Поради това е трудно да се получи 

цялостна картина на многообразието в ММСП и О  не само на европейско, но и на национално 

равнище. Този наръчник не ни позволява да разгледаме подробно ситуациите в отделните 

страни. Направихме няколко заключения, споделени от някои или всички страни-партньори, 

както по отношение на културата, така и по отношение на многообразието на поколенията.  

 УПРАВЛЕНИЕТО НА МНОГООБРАЗИЕТО ВЕЧЕ Е АКТУАЛНА ТЕМА, ВЪВ ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ С 

МЕЖДУНАРОДЕН ДОСТЪП И РАБОТА. 
 КАТО ЦЯЛО ММСП И О ИНВЕСТИРАТ ПО-МАЛКО В ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ, В СРАВНЕНИЕ С 

ГОЛЕМИТЕ КОМПАНИИ И ОБИКНОВЕНО НЕ ПОДХОЖДАТ С ДЪЛГОСРОЧНА И СТРАТЕГИЧЕСКА 

ПЕРСПЕКТИВА, НЕ РАЗВИВАТ ПОЛИТИКА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ, КАТО ГОЛЕМИТЕ КОРПОРАЦИИ.  
 С НАРАСТВАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА, ОБАЧЕ, ПОСТЕПЕННО СЕ УВЕЛИЧАВА 

ВАЖНОСТТА И ЗА ММСП И О. 
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 ПРИЗНАВАТ, ЧЕ НЕПРЕКЪСНАТОТО ОБУЧЕНИЕ МОЖЕ ДА ПОДСИЛИ ЕКИПНАТА РАБОТА, ЛИЧНОТО 

РАЗВИТИЕ И ЦЯЛОСТНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА. 
 ТЕКУЩАТА ТЕНДЕНЦИЯ, СВЪРЗАНА С ИЗПРАЩАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОБУЧЕНИЯ СЪС СЪОТВЕТНО 

СЪДЪРЖАНИЕ ЗА СПЕЦИФИЧНИЯ РАБОТОДАТЕЛ, ПОТВЪРЖДАВА ТОВА.  
 ЗА ММСП И О ВСЕ ОЩЕ ОСТАВА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ДА СЕ СЪЗДАДЕ ТАКЪВ ТИП ОБРУЧИТЕЛНА 

СРЕДА, КАТО СЛУЖИТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОТДЕЛЕНИ ОТ ЕЖЕДНЕВНИТЕ СИ ЗАДАЧИ, ПОРАДИ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛ. 

 В ММСП И О, НОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ТРАДИЦИОННО СА НАЕТИ В МАЛКА/БЛИЗКА МРЕЖА ОТ 

КОНТАКТИ, НАПР. ЧЕЛНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ПРОФИЛА НА ТЪРСЕНИЯ 

СЛУЖИТЕЛ.  
 ПОЧТИ НЯМА ПОЛИТИКА ЗА МНОГООБРАЗИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО. ПАЗАРЪТ НА ТРУДА Е ПОД 

НАПРЕЖЕНИЕ И В МНОГО СФЕРИ Е ТРУДНО ДА СЕ НАМЕРЯТ ПОДХОДЯЩИ ХОРА С ПРАВИЛНИЯТ НАБОР 

УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ.  
 БИЗНЕСЪТ ВСЕ ПОВЕЧЕ ОСЪЗНАВА, ЧЕ МНОГООБРАЗИЕТО, ВЕЧЕ ПРИСЪСТВАЩО НА ПАЗАРА НА ТРУДА, 

ЩЕ ИМА ВСЕ ПО ВИСОКО ВЛИЯНИР НА БЪДЕЩАТА РАБОТНА СИЛА. 

 

Както казва Anca Moldoveanu, директор по продажбите на човешки ресурси в румънската 

компания NN Asigurari de Viata: „През 2020 г. пазарът на труда ще се състои от пет поколения, 

които ще съществуват едновременно на едно и също работно място, от „тихото поколение 

до поколение Z ” и вече няма да става дума за т.нар. „пропаст между поколенията“. Вместо 

това ще става дума за начина, по който екип от мулти-поколения ще генерира поведения, 

които ни свързват в нашия професионален живот. Освен това вероятно, поколението Z ще 

действа като връзка между поколенията или като посредник, който ще намали или дори ще 

намали сегашните различия между поколенията.” 
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Винаги трябва да внимаваме, да не генерализираме твърде много, но често използваната 
типология на поколенията на работното място, включена по-долу, добре показва, че различните 
поколения имат различен опит, стремежи, нагласи и нужди. Ако искаме ефективно да се 
справим с възрастовото многообразие на работното място, трябва да имаме предвид тези 
различия. Прегледът по-долу може да даде обща идея. 

 

  

Източник: https://www.bbtco.barclays.co.uk/global-stock-and-rewards/en_gb/home/research-centre/talking-about-my-generation.html 

 

 

https://wealth.barclays.com/content/dam/bwpublic/global/images/aspect-ratio-1-0/global-stock-and-rewards/generations-chart-full.jpg
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4.2 Лидерски умения за управление на многообразни 

екипи 

Многообразието, както културно, така и възрастово, води до контрастиращи нагласи както вътре, 

така и извън екипа. В сектора на малките и средни предприятия и организации, можете да 

намерите напълно хомогенни екипи със силни предразсъдъци към многообразието. Има обаче 

и хора, които ще видят неговия потенциал и ще го считат за актив, който може да донесе по-

добри резултати и по-доволни членове на екипа. За да се гарантира, че многообразието може 

да се превърне в добавена стойност, трябва да има отворена и подкрепяща учебна среда, която 

ще позволи и ще помогне на хората в екипа да се приспособят към ситуацията и да я използват 

по начин, който е от полза за всички, включително и за тях.  

В рамките на проекта всички партньори проведоха анкетно проучване сред ръководителите на 

екипи, за да разберат как те възприемат многообразието в своите екипи, както във възрастово, 

така и в културно отношение, и до каква степен насърчават служителите да подобрят своята 

комуникация, професионална и междукултурна, между поколенията.  

 

SiLC проучване: Какво научихме? 

1. Попитахме лидерите на екипи как да оценят влиянието на многообразието на 

поколенията на нивото на сътрудничество и производителността в техните екипи. 

Резултатите се различават значително в различните страни, като България и Румъния са 

с висок процент (60%) без никакво въздействие. В Чешката република и Холандия 

отговорите показаха много сходни резултати: 50-60% от ръководителите на екипи смятат, 

че многообразието от поколения има положително (ниско + високо) въздействие върху 

техните екипи.  

 

2. По отношение на въздействието на културното многообразие резултатите са много 

сходни в България и Румъния: най-вече без въздействие (около 56%) или с ниско / много 

ниско положително въздействие (26-37%). Анкетираните в Каталония и Чехия бяха 

разделени в средата, с малко „неутрални“ отговори: 33-40% смятат, че многообразието 

на поколенията има голямо отрицателно въздействие, докато 33% от тях твърдят 

обратното - значително влияние, но положително. Изглежда, че в Нидерландия няма или 

е много слабо въздействие. Напротив, в Латвия регистрирахме доста високо отрицателно 

въздействие (57,3%). 

 

3. Ръководителите на екипи по принцип подкрепят членовете на екипа си при 

придобиването на професионални, комуникационни, решаващи проблеми и 
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организационни умения: почти 80% от ръководителите на екипи заявяват, че правят това 

поне "понякога".  

 

4. Когато разгледаме значението, което се придава на уменията, свързани с 

междупоколенческото и междукултурното сътрудничество, броят им намалява 

драстично. В Чехия и Каталония до 40% от ръководителите на екипи твърдят, че степента 

на тяхната подкрепа в това отношение е „никога“. В Латвия процента достига 74%. 

Размерът на подкрепата се оказа значително по-висок в България и Румъния, но в по-

широк контекст все още не представлява област, от която лидерите на екипи са особено 

заинтересовани.  

По време на събиране на данните, в изследването SILC, няколко области на компетентност се 

повтаряха в отговорите, предоставени от членовете на екипа, ръководителите на екипи и 

обучителите: 

  

ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЕКИП 

-  Установяване и насърчаване на отношенията в екипа. 
-  Насърчаване на трансфера на опит. 

КОМУНИКАЦИЯ 

-  Създаване на свободно и приятелско пространство за общуване. 
- Насърчаване на комуникацията. 
-  Подпомагане на комуникацията между всички членове на екипа. 
-  Да слушаш, а не просто да чуваш (активно слушане). 

ЕМПАТИЯ 
-  Да бъдем съпричастни. 
-  Насърчаване на съпричастността сред всички членове на екипа. 
-  Насърчаване на нагласите за разбиране. 

РЕШАВАНЕ НА 
ПРОБЛЕМИ 

-  Решаване на проблеми сред членовете на екипа. 
-  Създаване на рамка за решаване на проблеми сред членовете на 
екипа. 
- Поддържане на цялостно усещане за честност и справедливост в 
екипа. 

СТРАТЕГИЯ 

-  Анализ на задачите на екипа и разработване на подходящ микс от 
профили на служителите.  
-  Идентифициране на силни и слаби страни и използването им за 
подобряване на екипните резултати. 
-  Идентифициране на областите на развитие на образованието и 
насърчаване на членовете на екипа да го следват. 

ТВОРЧЕСТВО И 
ИНОВАЦИИ 

-  Желаещи и способни да подкрепят креативността на екипа. 
-  Активно търсене на възможности за подобрение. 
-  Откритост към изпробване на нови решения. 



 

39 

 

Гореспоменатите измерения, които се припокриват при разглеждането на многообразието, 

могат да ви напътстват, когато мислите за нуждите на екипа. Обучението за многообразие за 

всеки екип ще изисква различно съчетание от тези измерения и може би не само от тях. Важното 

е да се осъзнае, че многообразието не трябва да се решава, а се експлоатира и превръща в 

актив. За да постигне това, всеки лидер по някакъв начин трябва да стане треньор или обучител. 
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5 Обучение на поколенията в контекста 

на професионалното образование 

(ПОО) 
 

Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението 

(„ET 2020“) установява сътрудничество между държавите от ЕС с цел съвместно подобряване на 

качеството на професионалното образование чрез обмен на опит и добри практики в държавите-

членки.  

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/opinion-survey-on-vet
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ПОО играе ключова роля в обучението през целия живот, тъй като предоставя на хората умения 

и компетенции, търсени на пазара на труда. Тези умения и компетенции не само отразяват 

нуждите на икономиката на страната, но и водят до личното и професионално развитие на 

отделните обучаеми. Когато работят със служителите с подходящ набор от умения, 

предприятията могат да се развиват в области като конкурентоспособност, научни изследвания 

и иновации. 5 

 

През 2016, Cedefop проведе проучване за ПОО сред гражданите на ЕС. Целта беше да се установи 

нивото на информираност по отношение на ПОО, както и да се оцени неговата привлекателност 

и ефективност. Учениците на възраст между 16 и 18 години от всички държави-членки бяха 

помолени да попълнят въпросник и бяха събрани данни от над 35 000 души. Един от въпросите 

беше: „Бихте ли казали, че сте развили следните умения, когато сте били в гимназиалното 

образование? - Способност за работа с другите.” Можете да видите резултатите по държава на 

картата на предишната страница. 

 

Това, разбира се, е много общ въпрос, но в основата си той представя каква е целта на проекта 

SiLC и какво е многообразието - способността да се работи с хора, които в този случай са от 

различна култура.  

Уменията и компетенциите, свързани с многообразието, обикновено не са свързани с 

професионалното образование. Вместо това комуникацията, решаването на проблеми, 

социалните умения и други ключови компетенции заемат видно място в общото образование. 

Въпреки това, като имат значително въздействие върху работното пространство, уменията за 

управление на многообразието са ценни и за учащите се в ПОО. Въпреки че някои традиционни 

структури за професионално образование включват елемента на многообразието (напр. 

Динамика на майстор-чиракуване), малко професионални програми в Европа включват между 

поколенческо и междукултурното сътрудничество, и комуникация. Така се поставя 

предизвикателството, как да се превърнат тези меки умения в полезна част от уменията на всеки 

професионалист.  

 

Всяка страна партньор се сблъсква със собствени предизвикателства, но има и такива 

предизвикателства, които споделят. В България работната сила понастоящем не притежава 

уменията, които се търсят на пазара на труда. Проучването на Manpower от 2013 г. установи, че 

54% от работодателите в България изпитват затруднения при попълването на свободни работни 

места с подходящи кандидати, в сравнение с 42% през 2011 г., като близо 25% посочват липсата 

на "меки" (социално-емоционални) умения (Manpower 2011, 2013) . Наистина, недостигът на 

социално-емоционални умения прави попълването на работни места в България много по-

трудно, отколкото в останалата част на Европа, Близкия изток или Африка, където средно 11% от 

работодателите съобщават за един и същ проблем. Само в Азиатско-тихоокеанския регион 

тежестта на този проблем на работната сила достига дори по-високи нива, отколкото в България. 

                                                                 

 

5 https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/opinion-survey-on-vet
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В Каталония многообразието представлява сърцевината и гръбнакът на професионалните 

програми за втори шанс, като например програмите за обучение по ПФИ и програми за 

включване (Programes de formació i inserció, по-рано известни като PQPI). Учениците, които 

отпадат от средното училище, прекарват времето си в опознаване. Програмите са изпълнени с 

дейности, за самопознание и групово изграждане. Това се счита за съществено, тъй като от 

момента, в който учениците отпадат от училище, те стават невидими за образователната 

система. Педагозите от ПФИ подчертават, че учениците, които идват при тях, често имат личен 

разказ и загриженост. Въпросите произхождат от това, че учениците се чувстват или всъщност са 

обидени поради тяхната идентичност (като роми или мигранти от неевропейски държави…). 

Програмите включват стажове в различни компании през третия период на годината. За 

студентите в повечето случаи връзката между многообразието и уменията за самопознание 

става очевидна в края на програмата, която считаме за много емоционално здрава. В 

програмата, разнообразни професионалисти, учители, следват малки групи от ученици (макс. 

15) и ги насочват през целия процес, учителят де факто действа като лидер на управлението на 

многообразието на всяко ниво.6  

 

Що се отнася до многообразието и мултикултурното образование в Чешката република, то е част 

от рамковата учебна програма за начално, средно, средно професионално и техническо 

образование. Причината за решаването на тези въпроси, обаче е повече свързана с развитието 

на ключови компетенции, отколкото с конкретните нужди на работното място или на пазара на 

труда. Въпросът за многообразието се разбира повече от гледна точка на пола, уврежданията и 

т.н. 

Многообразието както между поколенията, така и междукултурните често се разглежда в 

контекста на неформалното образование. Комбинацията от неформално и професионално 

образование обаче не е често срещано явление. Професионалното образование обикновено 

попада в формалния вид образование и се фокусира върху професионалните умения.  

 

По отношение на многообразието и ПОО, темата е ключова в Латвия. Многообразието е 

включено в някои програми, предназначени за хотелиерски услуги и нива на управление на 

фирмите като част от организацията на работата в институцията и бизнес комуникацията. 

Разбира се, в Латвия тези въпроси получават много малко внимание в официалните програми за 

обучение.  

 

 

В изследователския документ на ЕС „Подготовка на учителите за многообразието: ролята на 

първоначалното обучение на учителите“, за политиката и включването на многообразието в 

образователни програми за учители и обучители в Нидерландия, се правят следните 

заключения:  

                                                                 

 

6 http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/ 
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 Многообразието на учащите и учителите в образованието е ниско (т.е. 51% от учителите 

в ПОО са по-възрастни от 50 години, само 10% са по-млади от 30 години). 

 Политиката в областта на образованието в Нидерландия не диференцира целевите групи 

въз основа на етническа или религиозна принадлежност, нито на групи с различен 

произход.  

 Политиката в областта на образованието в Нидерландия не поставя ясни цели по 

отношение на подготовката на учителите за многообразие, чрез първоначално 

образование на учителите. 

 Нидерландската рамка за компетентност на учителите се отнася до компетенциите в 

многообразието само косвено. 

 Нидерландия няма критерии, свързани с многообразието в рамката за осигуряване на 

качеството. 

 Критериите за прием в Нидерландия не съдържат никакви изисквания относно 

отношението към многообразието. 

 В Холандия не са често срещани алтернативни пътища; въпреки това, съществуват 

възможности да влязат в учителската професия. 

 Няма изискване за въвеждане на курсове, които подготвят бъдещите учители за 

многообразие в класната стая. 

 

 

Що се отнася до Румъния, професионалното образование и обучение (ПОО) се превърна в 

основен сектор на образованието под координацията на Европейската комисия. Във всяка 

страна са разработени национални политики за ПОО. В този контекст румънската система за ПОО 

претърпя значително подобрение благодарение на реформата, извършена в периода след 

Копенхаген и Лисабон. Реформата беше насочена предимно към привеждане на румънската 

система за ПОО към европейската политика за ПОО. Общият интерес за ПОО в Румъния все още 

е много нисък, тъй като повечето от напускащите основно образование избират висше 

образование вместо професионална форма на обучение. Това е модел с дълбоки корени в 

румънската образователна система.7 

 

 

 

 

                                                                 

 

7 http://studiageographia.geografie.ubbcluj.ro/volume/1_2013/Irimia.pdf 
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6 Полезни линкове и ресурси 
 

http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAge
ing2013.pdf 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000184755 

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-
vet_en 

https://smeunited.eu/admin/storage/smeunited/181203-joint-opinon-on-future-of-vet.pdf 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/3890/ecvet-network-meeting-vet-
policy-developments-joao-santos.pdf 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_en 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-
discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/diversity-charters-eu-country_en 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/annual_report_-_eu_smes_2015-16.pdf 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications?search=Short+description 

https://www.manpowergroup.com/wps/wcm/connect/587d2b45-c47a-4647-a7c1-
e7a74f68fb85/2013_Talent_Shortage_Survey_Results_US_high+res.pdf?MOD=AJPERES 
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