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2011-1-ES1-LEO05-35958
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Този документ отразява единствено гледната точка на автора и Комисията не носи
отговорност за употребата на информацията в него.

1. Въведение – цели и задачи на проучването
Настоящият доклад е изготвен в рамките на Работен пакет 3 "Анализ на съществуващите
коучинг програми, насочени към подобряване на социалните (меки) умения, в ЕС“ (Продукт
No14) на проекта "Адресиране на младежката безработица чрез коучинг програми за
социални (меки) умения". Целта на този доклад е да представи цялостната ситуация и да
се анализират силните и слаби страни, възможностите и опасностите/ заплахите (SWOT
анализ) в областта на съществуващите коучинг програми, насочени към подпомагане на
младите безработни в прехода им към пазара на труда, в пет държави-членки на ЕС:
Испания, Германия, Франция, България и Австрия. Анализът ще подпомогне процеса на
трансфер на резултатите от проекта "Be Competent, Be Sapiens" в тези страни чрез
идентифициране на най-важните аспекти и потребности, свързани с обученията за
придобиване на меки умения на безработните млади хора.

2. Методология на анализа
За целите на изследването, Българска агенция за развитие, заедно с подкрепата на
другите партньори по проекта Y.U.S.S., разработи модел за представяне на добри
практики, осъществени на местно ниво, който има за цел да систематизира и подпомогне
процеса на събиране на информация на национално ниво. Партньорите бяха помолени да
идентифицират и опишат 3 добри практики от техните страни, като представят социалните
(меки) умения, включени в програмата, целевата група/ и методологията, инструментите за
оценка и анализ на резултатите/ ефектите от програмата и нейната добавена стойност.
Въз основа на този модел са изготвени пет доклада на национално ниво, които представят
добри практики в програмите за образование и обучение, насочени към овладяването на

меки умения от страна на безработните млади хора в Испания, Германия, Франция,
България и Австрия. Докладите са изготвени от всеки партньор индивидуално:
• Партньор 1. Asociación de Servicios a las Empresas y Actividades Diversas de Madrid
(ADESEMA), Испания;
• Партньор 3. Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. – VHS Cham, Германия;
• Партньор 4. Institut pour le Développement et la Formation – IDF, Франция;
• Партньор 5. Българска агенция за развитие – БАР, България;
• Партньор 7. European Network for Transfer and Exploitation of EU Project Results –
E.N.T.E.R., Австрия.

3. Обобщение на добрите практики в Испания, Германия, Франция,
България и Австрия

3.1.

Испания

Следните програми за образование и обучение, съсредоточени върху развитието на меки
умения у младите хора, са идентифицирани в Испания като добри практики и са
представени в Националния доклад:
Програмата Galatea: Програмата Galatea представлява менторска програма, която се
предоставя от Професионалната асоциация на психолозите / Гилдията на Мадрид (COPM).
Тя е насочена към това да подпомага младите специалисти психолози да се развиват в
областта на човешките ресурси и по този начин улеснява достъпа им до пазара на труда.
Общата цел на програмата е да се увеличи прозрачността, професионалната
квалификация, както и да се насърчат психолозите и професионалистите в сферата на
човешките ресурси.

Coaching Psychology Master’s Programme (Магистърска програма по коучинг
психология): Националният университет за дистанционно обучение (UNED) разработи
двугодишна магистърска програма по коучинг психология. Целта на програмата е да
помогне на психолозите и другите завършили висше образование лица да развиват
коучинг умения и техники, както и да въвеждат тези коучинг методики на работното им
място. Тази обучителна програма предоставя психологически знания, подкрепени с
теоретична основа, които насърчават коучинг процеса, заедно със съответните умения за
ефективно изпълнение на работното място, изграждането на етични и професионални
ценности, характерни за добрите професионалисти в тази област. Завършилите получават
сертификат след успешно завършване на програмата.
Coaching Supervision Programme (Коучинг програма по супервизия): Тази коучинг
програма е с продължителност два месеца и е насочена към ръководителите на
неправителствени организации, към завършилите висше образование и/ или към
завършилите магистърска програма лица. Организацията, която предоставя това обучение
е Европейското училище по коучинг (EEC). Основните меки умения, покрити в тази
програма са свързани с ефективното и успешно изпълнение в сферата на човешките
ресурси: гъвкавост; съсредоточеност върху хората; решаване на проблеми; ориентация
към резултатите; комуникативност; лидерски умения; издръжливост и управление на
времето.

3.2.

Германия

В Германия, неправителствената организация Volkshochschule im Landkreis Cham e. V.
идентифицара и анализира следните обучителни програми, насочени към подпомагане на
достъпа на младите безработни хора до пазара на труда:
Подготвителна програма за професионално обучение: Подготвителната програма за
професионално обучение (BvB) се предоставя от Германската федерална агенция по
заетостта. Програмата подпомага младите хора в достъпа им до обучение и навлизане на

пазара на труда в случаите, когато не разполагат с начално професионално обучение, но
са завършили основното си (задължително) образование и са на възраст под 25 години.
BvB предлага широка гама от услуги, в зависимост от индивидуалните възможности и
нужди на участниците. Програмата обхваща теоретични познания, личностно развитие,
основни професионални умения, професионално обучение, квалификация в областта на
информационните технологии, медийна грамотност, езиково обучение и обучение на
приложения.
Програмата ProfilPASS за млади хора: Програмата ProfilPASS за млади хора

се

финансира от Федералното министерство на образованието и научните изследвания
(BMBF) и Федерацията под егидата на Саарланд. Системата ProfilPASS се използва, за да
се установят и удостоверят възможностите и компетенциите на младите хора. Общата цел
на ProfilPASS е младите хора да разширят своята професионална ориентация чрез
подхода на индивидуалния размисъл и оценка. Процесът на индивидуално оценяване на
уменията се осъществява под мониторинга на ProfilPASS консултант. По този начин,
ProfilPASS е преди всичко инструмент за самоанализ на уменията, способностите и
компетенциите. Участниците в ProfilPASS получават сертификат ProfilPASS за придобити
компетентности, който по някакъв начин представлява първият "паспорт", приложим и
валиден на цялата територия на Германия. Тази програма включва както придобиването
на академични квалификации, така и на неформални знания.
Менторинг система за прехода към пазара на труда: Тази менторинг система е
въведена като елемент на програмата "Abschluss und Anschluss – Bildungsketten bis zum
Ausbildungsabschluss" (Завършването и след това – Образователните вериги до
придобиването на квалификация), подкрепена от Федералното министерство на
образованието и научните изследвания (BMBF). Програмата се провежда всяка година.
Участниците са ученици от предпоследната си учебна година, както и млади хора със
специални образователни нужди (от специални училища). Основните меки умения,
включени в програмата, съответстват на описаните в Подготвителната програма за
професионално обучение. Този инструмент е предназначен за помощ на онези млади хора,

които вероятно ще изпитат трудности при получаването на прогимназиален сертификат
или съответстваща на нивото им квалификация и / или трудност при прехода към
професионалното образование и обучение.

3.3.

Франция

Трите коучинг програми, определени като добри практики във Франция са следните:
Коучинг програми, предоставяни от Pôle Emploi (Национална агенция по заетостта):
Работата на Pôle Emploi е насочена към разрешаване на проблема с безработицата.
Основните меки умения, включени в програмата, са свързани с комуникационната
компетентност и способността за адаптиране към организационната среда. Методологията
на тази коучинг програма има за цел да улесни овладяването на нови поведения за
личностно израстване. Този коучинг метод се осъществява в (и чрез) групи.
Програмата "Parcours Vers l'Emploi": Програмата "Parcours Vers l'Emploi" („Подход към
заетост“) има за цел разработването на индивидуален подход на преподаване. "Passport
emploi" представлява средство или обществена процедура за хората на пазара на труда,
които се нуждаят от приобщаване и обучение на територията на Корсика. Той включва
регистър от социални умения, класифицирани в четири основни категории: 1) автономия,
2) асертивност (отстояване), 3) комуникация и 4) адаптиране към живота на организацията.
Подкрепата за създаване и развитие на стартиращ бизнес и програмата „бизнес
инкубатор” се осъществява от BGE Ile Conseil и C2E: Тези две организации осигуряват
достъп до програмата за подкрепа на бизнеса, насочена към безработните. Това е коучинг
програма, насочена към овладяването на конкретни социални умения, необходими на
мениджърите, за да изпълняват своите задачи и задължения, за да поемат лична
инициатива и т.н.

3.4.

България

Проучването в България, проведено от Българска агенция за развитие (БАР) показа, че не
съществуват коучинг програми, които да са специално насочени към подпомагане и
улесняване на достъпа на младите безработни хора до пазара на труда чрез подобряване
на техните социални (меки) умения. Като добри практики бяха определени следните
коучинг програми, насочени към насърчаване на развитието на социални (меки) умения на
различни целеви групи:
Програмата "Ефективна комуникация": Коучинг програмата за развитие на меки умения
"Ефективна комуникация" се предоставя от IDEAs България. Основните меки умения,
включени в програмата, са свързани с компетентността комуникация. Целевата група са
служители, ръководители/ мениджъри, презентатори, обучители, коучери и търговци.
Програмата се сертифицира от IDEAs България, а не от някакъв държавен орган.
Програмата "УСПЕХ, който се основава на опита": Това е дългосрочна коучинг програма
за лична и екипна ефективност, предоставяна от Ликора ООД – организация, която
предлага коучинг и обучение за социални и поведенчески умения. Програмата обхваща
различни меки умения и има за цел да подпомогне работните екипи, служителите и
мениджърите.
Програмата "Ефективна лична продуктивност": Дългосрочна коучинг програма, която се
предоставя от "LMI – Leadership Management Bulgaria". Тази коучинг програма на тема
"Ефективна лична продуктивност" се препоръчва на служителите на всички нива в
организацията. Основните меки умения, включени в програмата, са: управление на
времето, комуникативни умения, овластяване на екипа и контрол върху приоритетите.

3.5.

Австрия

В Австрия няма разработени специални курсове или програми, които да предлагат
обучение по социални (меки) умения на младите хора в прехода им от училище към
работа. Тези програми, описани от E.N.T.E.R. са насочени към младите хора, с цел да им
помогнат да преодолеят този труден преход от училище към пазара на труда.
Програмата CLEARING: Програмата CLEARING подпомага младите хора в прехода им от
училище към тяхното кариерно развитие и професионална ориентация. Тази програма се
предлага в училищата. Основната целева група са младите хора с минимум 30% умствени
увреждания или специални образователни потребности, както и със социални и
емоционални увреждания. Изработва се профил на уменията, способностите, нуждите,
интересите и талантите с помощта на служителите по програмата; разработва се бъдещ
план.
Програмата "Коучинг за млади хора": Програмата предлага професионална помощ за
младите хора и техните родители в сферата на образованието и заетостта. Общата цел на
програмата е да се подпомогнат младите хора при планиране на тяхното професионално
бъдеще, въз основа на техните силни страни и умения. Тази програма е предвидена за
млади хора, завършили своята последна година от задължителното си образование (общо
9 години); за младите хора до 19 години, които все още не са регистрирани в службата по
заетостта, както и за тези ученици, които за изложени на риск от изключване или отпадане
от училище.
В националния доклад на Австрия, E.N.T.E.R. изброява няколко специални курсове,
достъпни за всички хора, които искат да вземат участие в тях (не са възрастово
определени или да са предназначение единствено за ученици със специални
образователни потребности и т.н.): курсове, предлагани от Австрийската обществена
служба по заетостта (ОСЗ); курсове, предлагани от Института за икономическо развитие
(WIFI); "Най-важните неща за личността"; "Бизнес поведение за стажанти/ начинаещи" и
"Вашият външен вид, моля".

4. Сравнителен SWOT анализ на добрите практики на национално ниво
(Испания, Германия, Франция, България и Австрия)
Анализът по-долу се основава на SWOT анализите, които са предоставени от всеки
партньор по проекта. Изборът на такъв сравнителен анализ за представяне на резултатите
има за цел да предложи обща картина на ситуацията в страните, където е проведено
проучването, както и да се установят приликите и разликите между тях.

4.1. Силни страни
В анализа на съществуващите коучинг програми, съсредоточени върху развитието на меки
умения, основните предимства или силни страни, посочени от партньорите, са свързани с
наличието на публично финансиране, качество на обучението и квалификацията на
специалистите, работещи в тази област, положителното въздействие на програмите върху
целевите групи.
Според докладите върху добрите практики, подготвени от Испания, Германия и Австрия,
основните предимства на коучинг програмите на национално ниво са високият стандарт за
качество и професионализмът на доставчиците/ коучерите.
В Германия, Франция и Австрия като много силно предимство се подчертава финансовата
подкрепа, предоставяна от държавата. Трите добри практики в Германия са финансирани
чрез публични средства, което означава, че участниците нямат допълнителни разходи. Във
Франция също се провеждат програми, както са представени в националния доклад, с
финансовата подкрепа на държавата. По този начин високите разходи не представляват

препятствие пред участието в тези програми, а също така се увеличава и равният достъп
до тях.
В Германия и Австрия като силна страна на съществуващите програми се открои
многостранната подкрепа, която получават младите хора от ключови страни като
консултанти/ коучери, институции, родители, работодатели, учители и други. Включването
на тези ключови групи допринася към процеса на подготовка за навлизане в
професионалния живот.
Българският и френският партньор изтъкнаха като предимство на съществуващите коучинг
програми положителните дългосрочни ефекти/ резултати за индивида, неговата работа и
работна среда.
Австрийският, испанският и немският партньор очертаха като една от силните страни на
съществуващите

коучинг

програми

индивидуалното

оценяване

на

уменията

и

индивидуалният план за помощ. Като се вземат предвид индивидуалните силни и слаби
страни, интереси, компетенции и способности на участниците, младите хора, взимащи
участие в тези програми, ще намерят подкрепа именно в областите, в които се нуждаят от
такава.
Специфичните за отделните страни преимущества на добрите практики се отнасят до:
дейностите и материалите, насочени към личностно развитие, които се предлагат на
завършилите/ студентите/ коучерите в Испания; уникалният инструмент "Passeport Emploi",
който описва в детайли социалните умения, необходими на пазара на труда във Франция;
практическите цели и резултати от коучинг програмите в България.

4.2. Слаби страни
Като слаба страна френският, австрийският и българският партньор изтъкнаха фактът, че
повечето коучинг програми не са насочени към развитието на социални (меки) умения или
не обхващат някои важни меки умения. В Австрия и България коучинг курсовете по меки
умения не са конкретно насочени към младите хора и обхващат единствено един аспект на
меките умения.
Друг недостатък на някои коучинг програми по меки умения в Германия и Франция е
свързан с трудността да се оцени тяхната ефективност и качество. В Германия тези
програми не са оценени цялостно, както не са и структурите, които ги финансират и
предлагат професионално образование и обучение на групите в неравностойно
положение. Това усложнява структурните реформи по прехода от училище към пазара на
труда, а тези реформи имат за цел да подобрят ефективността и прозрачността на
мерките за финансиране.
В Испания, Франция и България повечето коучинг програми по меки умения не са
финансирани с публични средства, така че тези курсове понякога са твърде скъпи и се
налага младите хора сами да заплащат, ако желаят да вземат участие в тях.
В Испания и България е наличен един друг проблем – липсата на информираност и
публичност на програмите за обучение и подготовка.
Друга слаба страна на програмите в Германия е свързана с неподходящото съотношение
персонал (коучери) - участници. В Германия консултантите и другите служители в сферата
на образованието трябва да се грижат за около от 20 до 30 млади хора, някои от които са с
обучителни трудности, специални потребности или са имигранти, а това е предпоставка за
неефективен индивидуален коучинг.

Германският партньор също така подчерта необходимостта от разпределението на ясни
отговорности за всеки участник в работата с млади хора, както и необходимостта от
намаляване на ненужните административни тежести и от постигането на институционално
сътрудничество.
Френският партньор открои трудността да се направи трансфер на това ноу-хау, тъй като
доставчиците на обучение нямат никакъв конкретен продукт (или подкрепа) на своята
коучинг дейност.
Българският партньор посочи като потенциален недостатък продължителността на коучинг
програмите. Краткосрочните коучинг програми могат да доведат до краткосрочни ефекти.

4.3. Възможности
Нарастващото изискване за меки умения съпътства усилията на правителството,
институциите и организациите за подпомагане на развитието на такива умения сред
младите хора и това представлява една чудесна възможност за по-лесен преход на
младите хора от училищната/ университетска среда към сферата на работата.
Професионализмът на доставчиците на обучението/ коучерите и държавната финансова
подкрепа създават възможност за разработването на коучинг програми, специално
насочени към меките умения.
Испанският партньор подчерта нарастващото значение и признание на меките умения.

4.4. Заплахи (опасности)
Заплахите или опасностите, подчертани от испанския партньор са липсата на установени
стандарти и на официално сертифициране/ диплома след завършването на курсовете.

Българският партньор също така подчерта липсата на сертификат като външен фактор,
който може да попречи на коучинг програмите за меки умения да постигнат своите
краткосрочни и дългосрочни цели.

5. Заключения
Освен получаване на необходимата образователна квалификация, младите хора е
необходимо да развият меки умения като автономност, комуникация, способност за
адаптиране към организационна среда, емоционална интелигентност и др. Това са много
важни умения, без които за младите хора ще бъде много трудно да се справят добре в
определена професионална сфера.
Изследванията, проведени в Испания, Германия, Франция, България и Австрия показват,
че във всички страни съществуват коучинг програми за меки умения, въпреки че в някои от
страните, те не са специално насочени към безработните млади хора, както и в повечето
случаи те не са специфично насочени за развитие на меки умения или не покриват пълния
спектър от меки умения, необходими на младите хора, за да навлязат успешно на пазара
на труда.
В някои от страните партньори по проекта Y.U.S.S., коучинг програмите за меки умения не
са финансирани с публични средства и понякога тези курсове могат да бъдат доста скъпи.
Това е допълнително препятствие пред развитието на социални умения. По този начин,
вместо да получат подкрепа и помощ в тази критичен момент на преход, някои млади хора
не разполагат с възможността да развият необходимите умения и съответно успешно да
направят първите си стъпки от образование към трудова заетост.
Процесът на подготовка за навлизане в професионалния живот може да бъде насърчен от
подкрепата на такива ключови страни
работодатели и др.

като консултанти, коучери, институции,

Следвайки SWOT анализа, с цел да се приложи успешно коучинг програмата, разработена
в рамките на проекта "Be Competent, Be Sapiens", когато адаптират продуктите
партньорите трябва да съсредоточат вниманието си върху следните аспекти:
• Социални (меки) умения, които са необходими в условията на местния пазар на
труда: при адаптирането на съдържанието на коучинг програмите трябва да се
вземат в предвид резултатите от изследването на WP 2, в рамките на проекта
Y.U.S.S., и вниманието да се съсредоточи върху най-важните меки умения за
съответния национален контекст;
• Квалификацията на обучителите/ коучерите: програмата трябва да се провежда от
опитни обучители/ коучери, така че да бъде възможно най-ефективна, и така че
целевата група да бъде подпомогната в процеса на преход към пазара на труда;
• Приемане на ефективна система за оценяване на ефективността и качеството на
обучението: изпълнението (предоставянето) на коучинг програмата на национално
ниво трябва да се подпомогне чрез ефективни механизми за оценка, които могат
да донесат полезна обратна връзка и да се превърнат в основа за по-нататъшно
подобряване на съдържанието на обучението;
• Намиране на ефективни канали за разпространение, които да предоставят
достатъчно информация за обучението на целевите групи: анализът на
съществуващите програми установи като слаба страна на съществуващите
програми недостатъчната налична информация в обществото. Ето защо е
необходимо партньорите да съсредоточат вниманието си върху това да
разпространяват информацията за предстоящите обучения, от които да изберат
целевата група. Разбира се, в рамките на проекта са налице някои обективни
ограничения (административни, финансови) за броя на обучаващите се, но
партньорите е необходимо да намерят ефективни начини за по-нататъшно
приложение на продуктите след края на проекта.

• Избор и осигуряване на подходящо съотношение в броя обучител – обучаващи се:
при провеждането на пилотната програма е важно да се определи съотношението
между обучители/ коучери и обучаващи се, така че то да бъде възможно найефективното на национално ниво. Твърде големият брой обучаващи се с малък
брой обучители/ коучери може да доведе до неефективно обучение;
• Търсене на канали за сертифициране на обучението: липсата на сертификат е
фактор, който може да възпрепятства коучинг програмите за меки умения от
постигане на техните краткосрочни и дългосрочни цели. Младите хора, които
инвестират значителни усилия в овладяването на меки умения се нуждаят от
потвърждение за тяхното постижение и знания. Поради тази причина, при
адаптирането на продуктите е от съществено значение партньорите да обърнат
внимание на каналите за сертифициране на обучението.
Всички аспекти, посочени по-горе, като приемането на ефективна система, която оценява
ефективността и качеството на обучението, квалификацията на обучителите/ коучерите,
ефективните канали за разпространение и др., целят успешното реализиране на тази
трансферна програма, така че да се подпомогне ефективното навлизане на младите хора
на пазара на труда. Те също така представляват предложения, които ще подкрепят
ефективното прилагане на продуктите, трансферирани в рамките на проекта Y.U.S.S..

