СТАТИЯ –за публикуване във вестник „Учителско дело“
Проект „MaecVET“
Здравето, красотата и туризмът са широко развити икономически сектори в Европа.
Например в Германия здравето и уелнес индустрията се разраства между 5% и 8% всяка
година, а Австрия е един от световните лидери в областта на здравето и уелнес индустрията.
Ето защо през последното десетилетие търсенето на специалисти в тази област значително
нарастна. Една от професиите, които са най-важни в този контекст, са професионално
обучените масажисти, които са в състояние да прилагат различни техники на масаж с високо
качество. Въпреки това, не само професионалните умения, но и международната мобилност и
социалните и междукултурните умения, са от голямо значение за задоволяване на
потребностите на процъфтяващата уелнес индустрия.
Както и в много други професионални области, Европейската дилема е, че във всяка
страна има различни регламенти и системи за професионално образование и обучение на
масажисти, както и тяхното правно легализиране. Различните видове професии на масажисти
досега не са били определени последователно на европейско ниво. Моделите за
професионално образование и обучение на масажисти се организират и осъществяват по
различни начини в различните европейски страни: някои техники са съобразени с
образователните закони, други се основават на общи споразумени или дори са напълно
свободни практики.
Друг проблем на масажистите е, че много често те не са идентифицирани като
самостоятелна професия, а са включени към кинезитерапевтите, което не е съвсем същото. Все
пак това води до извода, че кинезитерапевтите са добре организирани и структурирани във
всяка страна, но за професията масажист липсват такива структури и международни
платформи, чрез които да са представени интересите на професията. Това като цяло е
изключително непродуктивна и непълноценна ситуация на професионалното образование и
обучение и на пазара на труда относно професията на масажистите, защото в този случай е
доста трудно, а в някои отношения почти невъзможно да се осигурят образование, обучения,
сертификати и нива в професията, както е при останали професии на пазара на труда. И
разбира се никой не се грижи за този проблем поради липсата на международни мрежи. Това
силно затруднява мобилността на професията и прави невъзможно да се реагира по подходящ
начин на нуждите и изискванията на най-проспериращия, но и основаващ се на мобилност
пазар на труда в Европа, какъвто е секторът за уелнес, здраве и туризъм.
През есента на 2012г. в рамките на европейската програма „Учене през целия живот”,
„Леонардо да Винчи” – Многостранни партньорства, стартира проектът „MaecVET ” –
„Европейската Кредитна Система за Професионално Образование и Обучение – Портал за
насърчаване и взаимно признаване на професията масажист в Европа”. По проекта работят в
партньорство девет организации от осем държави: BBW Beckmann & Scheller GmbH & Co.KG –
Германия; Ausbildungszentrum Bergler – Австрия; Vedaro UG - Германия; Karier Oy - Финландия;
GYEMSZI-ETI - Унгария; Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Ancona Umberto I,
G.Salesi, G.M. Lancisi - Италия; Global Human Development - Великобритания; DIA-SPORT
Association - България; Coleg Llandrillo Cymru - Португалия.
Основните цели на проекта са: създаване на масова осведоменост относно темата на
проекта, както и насърчаването на основните рамки и политики на ЕС; събиране на съответната

информация от страните-партньори по проекта по отношение на съдържанието и рамките на
професионалното образование и обучение (ПОО)/ висше образование, като ги свързжат с
рамките и регламентите на ЕС и да направят това взаимодействие видимо за широка
общественост; разработване на електронен инструмент, който позволява бърз достъп до
съответната информация и данни по отношение на посочените по-горе въпроси, и който
инструмент спомага за масовото разпростанение на ПОО на масажистите и предложенията за
работа в цяла Европа.
Проектът е насочен към ученици, изучаващи различни видове масажи
/професионална гимназия по фризьорство и козметика „Княгиня Евдокия“,град София/,
студенти и обучаеми, изучаващи масаж, масажисти, професионални сдружения на
масажистите, обучители, заминаващи се с професионално образование и обучение за
масажисти, фирми,компании и организации, които наемат на работа масажисти и др.
Като реакция на текущата ситуация в Европа, проектът ще насърчава актуални политики
за пазара на труда и професионалното образование и обучение. Всички целеви групи и
заинтересовани страни ще се облагодетелстват от проекта „MaecVET”, широката общност ще
остане с положително впечатление от този проект.

