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Проектът е финансиран от секторна програма „Леонардо да Винчи”, дейност „Трансфер
на иновации”. Целта е да се изработи единна
методика, която се базира на балансираната
карта от показателите за оценка на ефективността. Системата е била разработена от
Каплан и Нортън за оценка на икономическата
ефективност в предприятията. Балансираната система от показателите помага за осигуряване на по-цялостен поглед върху един бизнес,
което от своя страна помага на организациите
да действат в полза на своите най-добри дългосрочни интереси. В последствие идеята се
развива и намира приложение за оценка на човешките ресурси. След като се изработи тази
базова карта за оценка, която ще послужи найвече на консултантските фирми, те ще могат

да добавят някои специфични индикатори, характерни за самия клиент. Въз основа на това
ще се планират обучения, които ще имат икономическа ефективност. Важно е да се каже, че
тази карта не е приложима за кратки обучения.
Подходяща е за фирми, които имат стратегия
за развитие, която да включва и персонала. Например да се знае, че
една категория работници ще преминава през обучение периодично и това
обучение ще допринася за кариерното
им развитие.
На този етап от проекта се провежда предварителното проучване във всички партньорски
страни – България, Полша, Турция, Чехия, Италия,
Франция. Трябва да се разбере в кои фирми има
дългосрочни стратегии за обучение на хората,
дали управителите, собствениците и т.н. общуват с мениджърите човешки ресурси, как вземат
решение за оценка на обученията и как оценяват
ефективността от обученията. Идеята е да се
направи сравнение между България и останалите
европейски страни. Резултати от това ще са
анализи, добри практики. На основата на анализа
ще се изработи базова карта за оценка въз основа на опита на всички страни. След това във всяка държава партньор ще има две пилотни проби
на базовата карта. Трябва да привлечем поне две
големи организации (банка, община, неправителствена организация, производствено предприятие...), в които да се внедри експериментално
базовата система за оценка на ефективността.
След като се направи пилотното тестване и
детайлен анализ на резултатите ще се оценят

предимствата и недостатъците на създадената
Коя е най-активната от
базова карта. Ще получим информация кои ключопартньорските страни?
ви индикатори можем да пренебрегнем и дали е
Водещ партньор по проекта е консулнеобходимо да добавим нови.
тантска фирма от Република Чехия. Колегите притежават практически опит в упраИма ли значение колко голяма ще е влението на човешките ресурси. Работили
организацията или фирмата?
са активно с частни организации, общини и
Препоръчително е да се направи в голямо централната администрация. Самите те
предприятие или община. В малките фирми, най- споделят, че е трудно да убедиш държавначесто няма дългосрочна стратегия за инвести- та администрация, че има нужда от такъв
ране в обучения и допълнителна квалификация тип услуга. Бизнесът логично разбира пона персонала. В условията на икономическа кри- лесно необходимостта от оценка на ефекза бюджетите за обучения са ограничени.
тивността на проведените обучения. В социалната дейност са реализирали проекти
Какъв ще е резултатът в България? от любопитство, за да се види резултата.
Дейностите, които ще се изпълняват в Друг представител на бизнесът са партньоБългария са няколко. Заложени са обучителни рите от Полша и Италия, които споделиха
семинари, в които ще се съберат мениджъри своите добри практики.
човешки ресурси, за да им се представи систеОт Френската страна партньорът е универмата. Пилотното изследване ще бъде най-теж- ситет.
ко. Ще продължи три месеца. В българския екип
Там по държавното им законодателима двама експерти, които активно участват
ство всеки работодател е длъжен да
в изследването, в попълването на анкетните
отделя годишно пари и време за обучекарти, в дискусиите. Водещият партньор има
ние.
ангажимента да изработи базова карта, като Всеки работник е длъжен да премине такива
всеки един от нас ще опише важните, основни- обучения, защото в противен случай няма да
те пунктове, които са значими за изработва- си получи заплатата. Сблъскахме се с един
нето на картата (какви са приоритетите за казус, който се стори много интересен на
мениджърите, какво е важно за формирането на българските представители. Френските
годишния бюджет на предприятията, за учеб- фирми споделиха, че е доста трудно да се
ната програма). След това експертите, които напишат длъжности характеристики на перизвършват проучванията, ще трябва да участ- сонала, но в същия момент обучават хората
ват и във внедряването.
си непрекъснато. Нашето законодателство
Крайният резултат от проекта ще е изра- изисква длъжностна характеристика, но не
ботването на онлайн базирана, балансирана се интересува от това дали ще се осигури
система от показатели, която ще може да се допълнително обучение или квалификация на
ползва свободно от всеки от партньорите. Ос- хората си, докато при тях е точно обратноновната идея е хората да бъдат обучени и ин- то.
формирани и да разберат, че от това има ефект
Представителите на Турция са неправии нужда. Консултантите от своя страна ще взе- телствена организация Happy kids, която се
мат предвид спецификите на всяка организация занимава с деца в неравностойно положение
и ще я оптимизират за нея. Членове на екипа ще и оказват психологическа помощ на родители.
оценяват дали тренерите спазват методиката Всъщност те са партньор, който се занимава
на обучение като вземат предвид конкретните с нещо съвсем различно. Включени са, за да се
обстоятелства. Нормално е методиката да се направи изследването и в неправителствена
адаптира спрямо реалността, спрямо аудито- организация.
рията. След три дни обучение е трудно да се
Според мен най-устойчивият резултат от
оцени реалният ефект. Също така е важно дали такива проекти са международните контакслужителят, получил знанията, ще ги реализира ти.
на работното си място, дали ще предаде придоОпознават се различни култури, методи и
битите нови умения и знания на своите колеги подходи на работа, опит, добри практики, съзи осигурява ли се устойчивост на резултатите. дават се бъдещи партньорства.
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