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ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият наръчник предоставя полезна информация и нови подходи за мо-
тивация на възрастни нискоквалифицирани работници за промяна и обучение .   

Целевата група на публикацията са заети възрастни лица, които често са рабо-
тили десетилетия на едно и също работно място, без да са участвали в каквото 
и да било обучение, в ротация на работното място или някаква друга мярка, 
свързана с учене, и които  не могат да изпълняват длъжностите си задължения 
по различни причини: 

• отпадане на длъжността поради структурни промени в компанията;  

• изисквания за здравословни и безопасни  условия на труд (нощни смени,  
работа на смени и др .);

• повишаване на изискванията към изпълнението задълженията, свързани 
със съответното работно място . 

Възрастен зает е работник или служител над 55-годишна възраст .  Понятието 
ниско квалифицирани работници включва заети с ниска квалификация и с оста-
рели умения . Ние се фокусираме върху работници, които са заемали едно и съ-
що работно място продължително време  и са изправени пред необходимостта 
да сменят работната си среда и да придобият нови умения и компетентности .   

Брошурата предлага основания и съображения за работа с целевата група във 
Вашата организация . Тя представя лесни за прилагане подходи и инструменти 
за оценка на ситуацията във Вашата компания, за мотивиране на целевата група 
с цел приемане на промяната . В този контекст комуникацията и добрият орга-
низационен климат са от съществено значение . Представяме също и подходя-
щи за целевата група инструменти за обучение (менторство, коучинг, ролева 
игра, ротация на работното място и др .) и предоставяме препоръки във връзка  
с взаимодействието  между компаниите и доставчици на обучение . В края на 

В публикацията предлагаме 
съвети, примери и казуси, 
за да подпомогнем 
практическата работа на 
обучители и/или 
HR мениджъри  .

възрастни

заети

55+

целева 
група

неквалифи- 
цирани и

нискоквали-
фицирани 

работници, заети  
с остарели  

умения

Целева група на възрастни 
и нискоквалифицирани 
работници 
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изданието представяме и инструменти за оценка, като интервю за постигнатите 
резултати, както и  количествени и качествени индикатори, които трябва да се 
имат предвид при оценка на ефективността на прилаганите подходи за мотиви-
ране на възрастни работници .  

Не съществува едно единствено решение във връзка с мотивацията на хора 
(по-специално възрастни) в работна среда . Обучителите и HR мениджърите 
могат единствено да опитат “да разширят съзнанието“ на  служителя, да се 
стремят да отговорят на конкретните му потребности, доколкото е възможно, 
като идентифицират неговите ценности и компетентности и на тази база да му 
предложат нови възможности и предизвикателства на работното място и в 
живота . 

Целта на настоящата публикация е да подпомогне HR мениджърите, обучи-
телите на възрастни, представителите на социалните  партньори и други спе-
циалисти, ангажирани с планирането и реализирането на обучителни мерки, 
да постигат по-добро съответствие на действията си с    потребностите на 
възрастните нискоквалифицирани служители, да повишат привлекателността 
и достъпа до предлаганите програми и да предоставят на представителите на 
целевата група подходящи възможности за развитие на индивидуалните зна-
ния и умения .
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ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВЪЗРАСТНИТЕ 
РАБОТНИЦИ? 

Намаляването на раждаемостта и увеличаването на средната продължител-
ност на живота допринасят за застаряване на населението . До края на века 
продължителността на живота ще нарасне от 68 на 81 години в повечето дър-
жави-членки на ЕС,1 съгласно общите прогнози . Това ще доведе до т . нар . „една 
трета население“, което означава, че възрастните ще съставляват една трета от 
цялото население .  В стратегия „Европа 2020“ подобряването на участието на 
застаряващите работници на пазара на труда е един от приоритетите в подкре-
па на тяхното социално включване, като особено се подчертава необходимост-
та от специално внимание към жените над 50-годишна възраст, като група от 
работещото население в силно неравностойно положение .    

До 2020 г . лицата на и над 50-годишна възраст ще бъдат една трета и от работ-
ната сила в Европа .  Тази тенденция, вследствие на демографски промени, и 
нарастващата склонност на възрастните служители да  работят в и след офи-
циалната възраст за пенсиониране определят все по-голямата значимост на 
тази група за европейската икономика . През следващите години целият свят 
ще изпита недостиг на работна сила . Ключовият отговор на компаниите на това 
предизвикателство е реализирането на стратегия за привличане и задържане 
на възрастни работници . Необходимостта от използването на техния капацитет 
в максимална степен никога не е била по-силна . Развитието на уменията им ще 
допринесе за повишаване на тяхната ефективност и продуктивност на работ-
ното място и ще осигури по-продължителното им участие на пазара на труда . 
Резултатите от международни проучвания ясно показват, че обучението и раз-
витието на възрастните работници водят до намаляване на несъответствието 
на уменията им спрямо изискванията на пазара на труда и в същото време до 
повишаване на производителността на труда . 

Във връзка с нивата на производителност, възрастните работници са „по-скъ-
пи“ от младите и обучението им на работното място може да повиши тяхната 
продуктивност,  съотнесена към трудовото им възнаграждение .  Остаряването 
на уменията (преобладаване на умения, които вече не отговарят на изисквания-
та на работното място, поради технологични промени, например) също има от-
ношение към проблема, свързан с обучението на възрастните служители . Това 
явление се проявява по-често при тях, в сравнение с други възрастови групи, 
с течение на времето, или поради по-ниската им адаптивност към технологич-
ни промени,  което може да повлияе върху производителността им (Cedefop, 
2010a) . Освен това, включването в обучение е по-малко вероятно при възраст-
ните работници в сравнение с младите им колеги, цикълът на  недостатъчните 
инвестиции в развитие на уменията на възрастните  по всяка вероятност ще 
има негативен ефект върху тяхната продуктивност, което ще затвърди отрица-
телните стереотипи относно капацитета им . 

1 www .eurostat .eu

Министерството на 
труда и пенсиите на 

Великобритания счита, 
че повишаването 

на квалификацията 
и запазването на 

съществуващата работна 
сила е изгодно за 

бизнеса, защото намалява 
разходите, свързани с 

наемане и мотивиране 
на нов персонал и  води 

до повишаване на 
производителността на 

труда . 
(Великобритания, 

Министерство на труда и 
пенсиите, 2009 г .)
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Възрастните служители са по-склонни да останат по-дълго на работа в една 
и съща организация .  Младите работници обикновено се стремят към бързо 
израстване в кариерата и често сменят компанията в търсене на по-висока по-
зиция и съответно на по-добро възнаграждение .

Възрастните работници:

• обикновено са с опит и познания за работата и компанията;

• са склонни да се ръководят от ценностите на трудовата етика и  да се  
гордеят със своята работа;

• често вземат превъзходни решения, особено  когато става дума за безо-
пасността;

• в повечето случаи правят по-малко грешки в сравнение с по-младите си 
колеги;

• са сред най-лоялните към организацията;

• обикновено спазват стандартите за качество и продуктивност;  

• обикновено са по-надеждни и по-рядко отсъстват от работа в сравнение 
с по-младите си колеги; 

• показват по-добри резултати от младите в сферата на безопасността на 
труда;

• могат да използват своите опит и умения, за да компенсират спада в про-
изводителността си, дължащ се на напредването на възрастта; 

• когато учебните програми са съобразени с възрастта, знанията и опита 
на възрастните работници, ефективността на ученето и разходите за 
обучение са същите, както при младите им колеги .

В заключение, ако все още не сте успели да намерите основание да инвестира-
те във възрастните си работници и служители, моля, запознайте се с фактите, 
представени в таблицата по-долу, и потърсете отговор на въпроса „Защо да 
правя това?“ още веднъж . 

Идентичност на поколенията

Възрастни Млади

Дефиниране на идеи Задължение Индивидуализъм

Успяват, защото Борихме се упорито и 
спечелихме

Родени сме да бъдем 
победители

Стил Екипен играч Погълнат от себе си

Награди се 
получават, защото

Ти си ги заработил Ти заслужаваш

Работата е Неотменимо задължение Вълнуващо приключение

Почивката е Награда за упорит труд Смисълът на живота

Образованието е Мечта Право по рождение

Какво възрастните 
работници могат да 
предложат на своята 
компания? 
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SWOT АНАЛИЗ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА И 
РАБОТНАТА СРЕДА2

Таблицата по-долу представя външните фактори (заплахи и възможности), 
както и вътрешните фактори (силни и слаби страни) на компании, които имат 
или биха назначили на работа възрастни и нискоквалифицирани работници и 
служители .

МСП срещат особени трудности при прилагането на мерки, насочени към адап-
тирането на застаряващата работна сила към променящите се условия, тъй като 
често неразполагат с финансови и човешки ресурси за реализирането даже и 
на най-очевидните и подходящи за тях ефикасни мерки . Като цяло компаниите 
имат позитивен подход и позиция спрямо възрастните и нискоквалифицирани 
работници и служители .

2 SWOT е съкращение на силни страни (Strengths), слаби страни (Weaknesses), възможнос-
ти (Opportunities) и заплахи (Threats) .

Силни страни
• Компаниите са наясно с проблема, свързан със 

застаряването на работната сила и в  някои случаи 
вземат мерки, за да  поддържат пригодността за 
заетост и производителността на своите възрастни 
работници .

• Подходяща корпоративна култура .

• Компаниите прилагат политика за осигуряване на 
равни възможности .

• Предимно положителен подход към по-възрастните 
и нискоквалифицираните работници и служители, с 
фокус върху социалните умения и професионалния 
им опит .  

Слаби страни
•  Като цяло твърде малко усилия и мерки, 

за да се адаптират към демографските 
промени - подценяване на демографското 
предизвикателство .

•  Малките и средни предприятия (МСП) са по-слабо 
подготвени за справяне със застаряването на 
работната сила и прилагат малко на брой мерки в 
тази посока . 

•  Ограничени финансови ресурси, поради 
икономическата криза .

Възможности
•  Индивидуалният физически и интелектуален 

капацитет може да бъде съхранен във времето и 
даже да се повиши продуктивността на работното 
място  посредством подходящи мерки, въпреки 
естествените процеси на стареене . 

•  Информираността относно  застаряването на 
населението  нараства, което допринася за развитие 
на  готовността (отговорността) на персонала да 
поддържа и повишава индивидуалната пригодност 
за заетост и продуктивност, независимо от 
напредването на възрастта . 

•  Информацията и научните публикации по въпросите 
на стареенето и продуктивността се увеличават 
непрекъснато .  

•  Все повече  програми и интервенции са адресирани 
към  застаряващата работна сила .

Заплахи
• Мерките за адаптиране към индустриалните и 

демографски промени изискват допълнителни 
(финансови) ресурси . 

• По-нататъшното увеличаване на възрастта за 
пенсиониране води да увеличаване на дела на 
възрастните работници в компаниите и на пазара 
на труда . 

• МСП са в по-голям риск  .

• Текущите приоритети на националния пазар 
на труда са фокусирани върху по-младите 
работници .  

• Промени в законовата уредба .

SWOT анализ на 
компании във връзка с  
мотивирането на възрастни 
и нискоквалифицирани 
работници за обучение и 
промяна 
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SWOT  анализ на възрастни  
нискоквалифицирани заети

Силни страни
• Висок интерес към оставане на работа в 

компанията – ниско текучество и висока степен на 
лоялност към работодателя  .

• Развити социални компетентности  (надеждност, 
комуникационни умения и др  .)  .

• Могат да предоставят подкрепа на екипа 
(колегиална подкрепа) и притежават способности 
за менторство . 

• Знания и опит в конкретна професионална област, 
придобити в рамките на продължителен трудов  
стаж .

• Развити професионално значими личностни 
качества като прецизност, точност, отговорност  и др . 

• Висока степен на удовлетвореност от работата .

• Обучения, свързани с работата, се възприемат 
добре .

• По-малко семейни задължения – повече време за 
учене през извънработно време .

Слаби страни
•  Опит и знания често ограничени до няколко 

професионални дейности,  остарели знания  .

•  С възрастта се наблюдава спад във физическия и 
интелектуален капацитет . 

•  Ниска мотивация за промяна, свързана с 
изпълнение на нова професионална дейност или 
работа в нова работна среда . 

•  Страх от неуспех, нови ситуации/работна среда . 

•  Ниска мотивация за обучение и образование извън 
работната среда . 

•  Ограничен (и отрицателен) опит, свързан с учене . 

•  По-ниска степен на гъвкавост .

•  Усещане за край на професионалната кариера, 
очакване на пенсионирането . 

•  Лесно могат да бъдат заместени от някой друг, 
поради ограничения профил на длъжностни 
задължения, които могат  да изпълняват .

Възможности
• Информираността на обществото  относно 

необходимостта да се работи повече години от 
живота се повишава, което допринася за развитие 
на индивидуалната отговорност на заетите лица 
за поддържане на добро здравословно състояние, 
пригодност за заетост и капацитет . 

•  Компаниите са наясно, че е налице тенденция на 
застаряване на  работната сила и в много случаи  
подготвят мерки за поддържане на заетостта 
и производителността на своите възрастни 
работници и служители .

• Демографските промени (по-малко млади 
работници на пазара на труда)   ще принудят 
компаниите в средно срочен план да разчитат на 
възрастни работници .

• По-добри възможности за обучение и други видове 
подпомагане за възрастните хора .

Заплахи
•  Усложняване на ситуацията на пазара на труда .

•  Висока безработица сред младежите – конкуренти 
на възрастните . 

•  Отпадане на работни места с ниски изисквания, 
съответно по-малко работни места за 
нарастващата на брой целева група (възрастни  
нискоквалифицирани) .

• Увеличаване броя на работните места, които 
имат високи изисквания към уменията и 
квалификациите .  

• Поради икономическата криза, много компании 
се борят за оцеляване и имат по-малко ресурси за 
обучение и HR мерки .

• Трудовото законодателство и регулациите, касаещи 
колективното договаряне, защитават възрастните 
работещи, което увеличава възможностите им за 
намиране на работа и запазване на заетостта . 

Таблицата по-долу представя външните фактори (заплахи и възможности),  как-
то и вътрешните фактори (силни и слаби страни) на възрастните нискоквалифи-
цирани работници в контекста на ученето и промяната .

Високата степен на обвързаност със собствената работа  и конкретната работна 
среда е едновременно  силна и слаба страна на възрастните работници, тъй като 
от една страна води до липса на гъвкавост и/или отказ от промяна на средата, а 
от друга е източник на значителна удовлетвореност от работата .
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ПОДХОДИ И ИНСТРУМЕНТИ 

За да се справят успешно с предизвикателствата, свързани със застаряването на 
работната сила, компаниите е необходимо да формират и реализират ефектив-
ни вътрешни политики по отношение на възрастните и ниско квалифицирани 
работници . Това от своя страна изисква системни, непрекъснати и целенасочени 
действия на организационно ниво .  Настоящата глава предоставя систематизи-
рана и конкретна информация за подходи и инструменти, които HR мениджъри 
и специалисти в компаниите и организациите, опериращи в различни иконо-
мически сектори, могат да прилагат в своята работа . Съдържанието покрива 
целия цикъл на вътрешно фирмените политики, насочени към мотивиране на 
целевата група за промяна и включване в обучение, от планирането и мони-
торинга на действията до оценката на постигнатите резултати . Представените 
подходи и инструменти са съобразени със специфичните характеристики на 
целевата група . 

ПЛАНИРАНЕ И МОНИТОРИНГ 

Този раздел цели подпомагане на HR мениджърите и специалистите в непре-
къснатото проучване и наблюдение на конкретната ситуация в съответната 
компания по отношение на възрастните нискоквалифицирани работници, с 
фокус върху интегрирането на мерки за тяхното мотивиране за промяна и обу-
чение в цялостната вътрешнофирмена политика .

Ситуационен анализ 

Ситуационният анализ е първата стъпка в процеса на планиране и мониторинг 
на всяко действие на ниво компания . Основната цел е набиране и анализ на 
данни относно броя и специфичните характеристики на възрастните нискоква-
лифицирани работници, както и относно  реализираните мерки за поддържане 
и развитие на техните компетентности в съответствие с длъжностните им ха-
рактеристики и оперативните и стратегически цели на съответната компания . 
Получените резултати са надеждна база за идентифициране на необходимите 
действия в средносрочен и дългосрочен план . 

Въпросите, включени в цветното каре по-долу, са дефинирани с цел подпомага-
не на HR мениджърите и специалистите при оценката на  актуалната ситуация в 
компанията и стимулирането им да развиват своите знания и умения в областта 
на мотивирането на възрастни нискоквалифицирани работници за промяна и 
обучение в съответствие с конкретните особености и потребности на своята 
компания . 

Прилагането на  тези 
подходи и инструменти 

в практиката трябва 
да е  съобразено със 

спецификите на компанията 
и нейните стратегически и 

оперативни цели .  
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Въпроси във връзка със ситуационния анализ:

Възрастова структура

• Познавате ли възрастовата структура на персонала във Вашата ком-
пания?

• Осъществява ли се наблюдение на възрастовата структура на персона-
ла във Вашата компания, резултатите използват ли се при изготвянето 
на средносрочни и дългосрочни сценарии в това отношение? 

• Делът на възрастните работници  във  Вашата организация  надхвърля 
ли средния за съответния икономически сектор или е по-нисък от него? 

• Познавате ли възрастовата структура на персонала в отделните струк-
турни единици във Вашата организация? 

• Колко работници и служители ще достигнат пенсионна възраст през 
следващите пет години?  

• При пенсионирането им , от какви знания ще се лиши компанията? 

Умения и компетентности

• Познавате ли уменията и квалификационните нива на Вашите възраст-
ни работници и служители? 

• Колко от възрастните работници и служители във Вашата компания 
може да не са в състояние да изпълняват сегашната си работа до пен-
сионирането си 

• поради технологични/индустриални промени или бъдещи  
изисквания към уменията им 

• поради своето здравословно/физическо състояние  (зрение, 
време на реакция, …)

• поради нормативни изисквания (здравословни и безопасни 
условия на труд, …)

• Вашите възрастни работници и служители участват ли в във мерките 
за обучение, прилагани в компанията? 

• Колко от Вашите възрастни работници и служители могат да  бъдат 
ментори?

Подкрепа от страна на управленския екип за реализиране 
на промени в компанията 

Ефективното осъществяване на действия на ниво компания в контекста на 
застаряването на работната сила, насочени към поддържане и развитие на 
капацитета на възрастните нискоквалифицирани работници за успешно из-
пълнение на работните задачи на същото или друго работно място, изисква 
съществени промени в организационната политика, култура и климат . Всяка 
промяна среща различна степен на  съпротива не само от страна   на работни-
ците и служителите, но и на висшия управленски екип . Успешните организации 
обикновено разбират, че като вършат нещата по един и същи начин постигат 

Познавате ли ситуацията, 
свързана с човешките 
ресурси  във Вашата 
компания?
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един и същи резултат и, че понякога са необходими промени, за да се реализи-
ра напредък на компанията . Това обаче, не важи за всички компании . Ето защо, 
за да постигнат целите, свързани с мотивирането на възрастните ниско квали-
фицирани работници  за промяна и включване в обучение, HR мениджърите и 
специалистите трябва да осигурят подкрепата на висшето управленско ниво  за 
всички етапи на цикъла на осъществяване  на необходимите действия  в ком-
панията – от планирането до оценката на постигнатите резултати . Действената 
подкрепа на висшия мениджърски екип, както и демонстрирането й в комуни-
кацията и взаимодействието с персонала имат ключово значение . 

Всеки HR мениджър и специалист трябва да отговори на този въпрос, като има 
предвид спецификите на конкретната компания и стила на вземане на решения 
на висшия ръководен екип .  Освен това, информираността на висшите мени-
джъри относно практическите измерения на застаряването на работната сила, 
както и отношението им към инвестирането във възрастните нискоквалифици-
рани работници, също е необходимо да се отчитат .  

Някои общи препоръки във връзка с осигуряването на подкрепа  от страна на 
висшия управленски екип са представени по-долу:

• Договорете се с висшия  мениджмънт да проведете ситуационен анализ от-
носно възрастните нискоквалифицирани работници в компанията, да подгот-
вите доклад за резултатите и да разработите предложения  за  необходимите 
действия за подобряване на продуктивността на тази група от персонала, 
като докажете, че това е единствената адекватна база за  формирането и ус-
пешното прилагане  на реалистична цялостна  HR стратегия .

• Когато набирате данни, поискайте от съответните мениджъри информа-
ция и мнение по конкретни въпроси в кръга на техните отговорности . Така 
осигурявате тяхното участие в процеса от самото начало, което е пред-
поставка за включването им в последващото ефективно изпълнение на 
стратегията .   

• На базата на набраните в хода на ситуационния анализ данни и информа-
ция, подгответе и предоставете на висшия мениджмънт доклад, съдържащ: 

• кратко представяне на проблемите, свързани със застаряването на 
работната сила, основните характеристики на възрастните работници 
и конкретните ползи от инвестициите в тяхното  развитие;

• ситуацията в компанията по отношение на възрастните нискоквали-
фицирани работници – дял от целия персонал, представяне на ра-
ботните места, които заемат (на базата на резултатите от последната 
атестация), реализираните мерки за поддържане и повишаване на 
продуктивността им, съобразно оперативните и стратегически цели 
на компанията; списък на работниците и служителите, които  се нуж-
даят от специално внимание;

• предложение за реализиране на пакет от мерки, адресирани към 
идентифицираната група работници, нуждаещи се от специално 
внимание, съдържащо ясно дефинирани цели, конкретни действия за 
мотивиране за промяна и/или включване в обучение, очаквани резул-
тати на  ниво компания,  условия и  ресурси за прилагането им;  

Как да се осигури 
управленската подкрепа, 

необходима за 
реализирането на промени 

в компанията?
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• изводи относно необходимите  действия по отношение на групата 
на възрастните нискоквалифицирани работници и служители, като 
цяло, в средносрочна перспектива, от гледна точка на оперативните 
и стратегически цели на компанията; 

• конкретните измерения на подкрепата от страна на мениджърите 
на различни нива, необходима във връзка с планирането, 
осъществяването и оценката на постигнатия ефект от предложените 
мерки и действия . 

• Договорете се с висшия мениджърски екип за провеждане на дискусия за 
политиката на компанията по отношение на възрастните нискоквалифи-
цирани работници на базата на предварително предоставения доклад .

• Подгответе допълнителни аргументи за дискусията – примери от други 
компании с акцент върху постигнатите положителни резултати . 

• По време на дискусията се фокусирайте върху:

• конкретните ползи за компанията, структурирани според стратегиче-
ските й цели; 

• дефинирането на реалистични цели за близкото бъдеще и действията 
за постигането им;

• практическите измерения на необходимата подкрепа от страна на ме-
ниджърите на различни нива  за реализирането на всички етапи – от 
планирането до оценката на постигнатите резултати;

• необходимите промени и подобрения в комуникацията с персонала, 
с оглед осигуряване на подходящи условия за осъществяването на 
договорените действия, насочени към възрастните нискоквалифици-
рани работници; 

• създаването на система от индикатори за планиране, мониторинг и 
оценка на мерките на компанията, адресирани към целевата група 
(използвайте индикаторите, представени в точка 5 на настоящата гла-
ва) . На базата на опита, се препоръчва да се дефинират количествени 
и качествени индикатори в четири направления – изходни, за въз-
действие , за изпълнение и за постигнати резултати  . Предварителното 
разработване на система от индикатори, съобразени със спецификата 
на компанията, подпомага планирането, осигурява надеждна база за 
мониторинг и оценка на постигнатите резултати . Освен това, система-
та позволява своевременно идентифициране на проблеми и осъщест-
вяването на корективни действия във етапа на  изпълнението .

• На базата на решенията, взети в резултат на проведената дискусия (се-
рия от дискусии, ако ситуацията в компанията го изисква),  разработете 
цялостен проект за дейностите по отношение на възрастните нискоква-
лифицирани работници в компанията, съдържащ описание на  дейностите 
и времевата рамка за изпълнението на всяка от тях   – идентифициране 
на индивидуалните потребности от мотивация и обучение; прилагане на 
инструменти за мотивация и обучение; оценка на постигнатите резултати 
според набора от приетите в компанията индикатори  .

Ангажирайте висшите 
мениджъри в обсъждане на 
политиката на компанията  
по отношение на целевата 
група и подгответе 
адекватни аргументи 
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• Подгответе предложение за  представяне  на разработения проект пред 
персонала, като  ангажирате съответните  специалисти и мениджъри в 
компанията .

• Инициирайте обсъждане и утвърждаване на плана за действие (част от 
цялостния проект) и на предложението за представяне на проекта от вис-
шия мениджмънт, с цел осигуряване на тяхната ангажираност и подкрепа 
в хода на изпълнението .

•  Информирайте системно висшия мениджмънт относно изпълнението на 
проекта  и необходимата от тяхна страна подкрепа:

• Регулярно предоставяйте информация за изпълнението на планира-
ните дейности, включваща възникнали трудности, идентифицирани 
проблеми, изискващи незабавна реакция, необходими промени и 
подобрения, свързани с отделните дейности и други въпроси,  при 
които  е необходима управленска намеса и подкрепа,  както и пред-
ложения за усъвършенстване на конкретни аспекти на управлението 
на човешките ресурси в компанията, от позициите на дефинираните в 
проекта цели;

• Подгответе и предоставете доклад относно резултатите от проучва-
нето на индивидуалната мотивация и потребностите от обучение на 
възрастните нискоквалифицирани работници, подходите и инстру-
ментите, които предлагате за удовлетворяването, необходимите за 
целта  условия и ресурси, времето за изпълнение на всяко предложе-
ние и конкретната управленска подкрепа,   от която се нуждаете;

• Редовно предоставяйте информация относно процеса на прилагане 
на  избраните и съгласувани с висшия управленски екип подходи и 
инструменти; 

• Подгответе и предоставете доклад за етапа на изпълнение – предпри-
етите действия с работниците и служителите, постигнатите резултати, 
изводи по отношение на цялостния процес

• Подготвяйте и предоставяйте редовно доклади относно резултатите 
от мониторинга на постиженията, измерени чрез приетите вътреш-
нофирмени индикатори, включващ и предложения за по-нататъшни 
действия, адресирани към възрастните  нискоквалифицирани работ-
ници и служители . . 

• Подгответе предложение за привличане на външни финансови ресурси, 
включително иницииране на проекти, финансирани със средства на  ЕС, 
насочени към интегриране на действия с възрастни нискоквалифицирани 
работници в политиката и практиката на компанията .  

• Подгответе публикации и презентации за постигнати успехи, свързани с 
подобряване на мотивацията на възрастния нискоквалифициран персо-
нал за промяна и включване в обучение, от гледна точка на производител-
ността и конкурентоспособността на компанията .  

Информирайте системно 
висшия мениджмънт 

относно изпълнението на 
планираните дейности  и 

необходимата подкрепа от 
тяхна страна  
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МОТИВИРАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ 
НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ 

Съществуват разнообразни определения и теории за мотивацията на личността 
в различни дейности и жизнени ситуации – работа, учене, индивидуално и 
кариерно развитие, общуване с други хора и т .н . Като имаме предвид темата 
и основната цел на настоящия наръчник, считаме, че в случая мотивацията е 
необходимо да се разглежда от позициите на практиката . 

Мотивацията може да се определи по следния начин:

• Вътрешна или външна сила, която предизвиква активност на личността .

• Способност да се инициират и осъществяват действия за постигане на 
личностно значима цел .

• Инвестиране на 100% от индивидуалните време, усилия, енергия и фоку-
сиране върху реализирането на личностна цел . 

• Способност да се преследва желана промяна, независимо от възникващи 
по пътя препятствия, досада, умора, стрес и желанието да се вършат други 
неща . 

• Решителност да се противопоставяш на установени и нездравословни 
навици и модели на поведение . 

• Да правиш всичко, на което си способен, за да осъществиш желаната от 
теб промяна в живота си .

Вътрешна и външна мотивация

Всички изследователи са единодушни, че съществуват два типа мотивация 
– вътрешна и външна . Вътрешна мотивация означава, че всички индивиду-
ални мотивиращи стимули идват отвътре . Индивидът има желание да изпълни 
конкретна задача, защото резултатите от това са в съответствие с ценностната 
му система или така се осъществява негово намерение, следователно това е ва-
жно за него . Нашите най-дълбоки желания имат най-голяма мотивираща сила . 
Ето някои примери на подобни желания:

Приемане: Всички имаме нужда да чувстваме, че ние самите и нашите 
решения се приемат от колегите ни.  
Любознателност: Всички искаме да научим повече в различни области.
Зачитане: Всички имаме потребност да спазваме правила и да се държим 
етично. 
Независимост: Всички имаме чувството, че сме уникални. 
Ред: Всички искаме да бъдем организирани.
Власт: Всички искаме да сме влиятелни.

Социален контакт: Всички се нуждаем от социално взаимодействие. 
Социален статус: Всички имаме нужда да се чувстваме значими в обще-
ството.

Какво е мотивация?

Вътрешни и външни 
фактори стимулират 
желанието и енергията на 
хората да са непрекъснато 
ангажирани и отдадени на 
работа, роля или предмет 
на дейност, или да са 
настойчиви в усилията си да 
постигат определена цел . 
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Външна мотивация означава, че индивидуалните мотивиращи стимули идват 
отвън . С други думи, нашите желания да изпълним дадена задача се контро-
лират от външен източник .  Имайте предвид, че въпреки, че стимулите идват 
отвън, резултатът от изпълнението на задачата носи ползи за индивида . 

Най-известният и често обсъждан външен мотивиращ фактор са парите . Други 
примери са ежемесечните награди, различни бонуси и организирани дейности 
на работниците и служителите . 

Важно е да се има предвид, че всички ние сме различни . Ето защо, ако  HR 
мениджърите и специалистите искат ефективно да мотивират работниците и 
служителите, е необходимо задълбочено да познават различните типове инди-
видуална мотивация . Така ще могат по-добре да категоризират членовете на 
екипа и да приложат подходящ тип мотивиращи стимули . Някои хора реагират 
най-добре на вътрешна мотивация, т .е . идваща отвътре, и ще приемат  всяко 
задължение, което попада в зоната на техните пристрастия .  Обратно, други 
реагират по-добре на външна мотивация, което за техния свят означава, че ще 
приемат да изпълнят трудни задачи, ако получат подходяща награда за това .  

Съществуват разнообразни теории как да мотивираме хората за промяна, 
разработени от специалистите в тази област . Групата на възрастните нискоква-
лифицирани работници може да окаже съпротива  на въвеждането на проме-
ни . Нежеланието им (погледнато отвън) не е изненадващо . Причините за това 
поведение могат да бъдат различни: страх от неизвестното, страх от промяна, 
свързан с опасения, че ще се провалят и т .н . Поради разнообразни продължи-
телно съществуващи обстоятелства, работата на възрастните нискоквалифици-
рани работници е останала непроменена, често за десетилетия, което ги прави 
неподатливи на промени . Сигурност, страх, заплаха, пътуване в неизвестното, 
което не винаги е с щастлив край .   
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Формула на промяната  

Възрастните работници не искат да поемат риск, поради причините, посочени 
по-горе . Те не искат промяна .  По време на интервютата, проведени в началото 
на проекта, възрастните работници декларираха, че са удовлетворени от на-
стоящата си работа . Това е тяхна вътрешна убеденост и съответно свидетелства 
за изграден  личностен защитен механизъм  срещу промяна в това отношение . 

Възможно ли е хората да пожелаят да направят крачка напред, ако са удовлет-
ворени от съществуващата ситуация?  Отговорът е – малко вероятно е .  Мисълта 
за загубата на сигурността, непознатото, липсата на увереност в собствените 
сили и страхът ще породят съпротива, на която трябва да се противодейства на 
първия етап . Задачата на HR професионалистите е да признаят съществуването 
на нежеланието на хората да приемат промяната и да ги преведат до точката на 
готовност да се адаптират към промените .    

Няма  магическа формула

Един от методите, който HR професионалистите използват, за да подпомогнат 
работниците и служителите да преодолеят своята първоначална съпротива е 
т .нар . „Формула на промяната“, представена по-долу: 

(Неудовлетвореност x Визия) + Първа стъпка > Съпротива

(Н Х В) + П > С

Н =  Неудовлетвореност

В = Визия

П = Първа стъпка 

С = Съпротива

Освен това, HR професионалистът в организацията трябва да подпомогне опре-
делени индивиди  да осъществят битката със своята съпротива срещу промяна-
та . Нашата цел е да елиминираме тази съпротива и свързаните с нея страхове, 
като преминем през различни взаимосвързани и взаимозависими фази . 

В първата фаза е особено важно HR професионалистът да спечели доверието 
на работника .  През втората фаза се екстериоризира неудовлетвореността от 
настоящата работа, последвана от фаза на търсене на други професионални 
интереси и цели (визия) .  Последната фаза е фазата на планиране на първата 
стъпка по посока на  дефинираните нови цели .  Като компетентни експерти, ние 
сме в състояние да подпомогнем промяната в начина  на мислене и поведение 
на работника . Постепенно намаляваме съпротивата му, причината за която 
най-често е страх от неизвестното .  

Фаза 1: Спечелване на доверие

Цел: Поставяне на основите на промяната . HR професионалистът трябва да 
представи първо визията на компанията, необходимите промени в работните 
процеси и ролята на съответния работник  в тях .  Необходимо е да се постигне 
увереност у  работника, че работата му не е в риск . 

Формула на промяната: 
Сумата от нивото на 
неудовлетвореност от 
настоящата ситуация, 
умножено по визията 
за това колко по-добре 
могат да бъдат нещата и 
първата стъпка в посока 
на необходимата промяна,  
трябва да е по-голяма 
от съпротивата към 
извършване промяната

Съвети във връзка с 
прилагането на формулата 
на промяната
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Фаза 2: Идентифициране на удовлетвореност/неудовлетвореност от ситуа-
цията на работното  място

Цел: да се подпомогне работника да осмисли конкретните измерения на своя-
та неудовлетвореност  от настоящата ситуация на работното място  и да ги 
дефинира . Това може да се постигне само, ако в предходната фаза наистина е 
постигнато доверие между работника и HR специалиста  .

За да идентифицира причините за (не) удовлетвореност, HR професионалистът 
може да използва структурирано интервю   .

HR професионалистът трябва винаги да започне интервюто  с похвала за ра-
ботника и предоставяне на информация относно работните процеси, задачи, 
процедури и умения, свързани с работата, която работникът върши понастоя-
щем . По този начин показваме на работниците, че се интересуваме от тях, което 
допълнително укрепва доверието помежду ни . След това насочваме интервюто 
в посока, която ще ни помогне да оценим актуалното ниво на удовлетвореност/
неудовлетвореност на работника от ситуацията на работното му място .   

По-долу е представен списък от въпроси, които HR професионалистът може да 
зададе на работника . HR професионалистът трябва да избере само въпроси, 
които са адекватни по отношение на длъжността/работното място на работни-
ка в компанията .  На базата на характеристиките на съответното работно място 
и организация, HR специалистите могат да формулират по-конкретни въпроси, 
подобни на тези в предоставения списък .

Списък на възможни въпроси:

1 . Какво харесвате най-много в настоящата си работа?

2 . Напоследък работата Ви предявява ли по-високи изисквания?

3 . Чувствате ли се в безопасност на  работното си място?

4 .  Има ли нещо, което да Ви притеснява особено много?

5 .  Стига ли Ви времето за изпълнение на възложените Ви задачи? 

6 .  Считате ли, че утвърденият стандарт е приемлив?

7 . Съществуващата последователност в работното натоварване позволява 
ли Ви да се концентрирате в необходимата степен?  

8 . Чувствате ли се претоварен (а)?

9 . Колегите Ви считат ли, че Вашата работа е важна за организацията?

10 . Вашите началници оценяват ли значимостта на Вашата работа в доста-
тъчна степен?

11 . Считате ли, че сегашната Ви работа може да повлияе върху здравето Ви 
за в бъдеще? 

12 . Уважават ли Ви колегите от другите отдели?

13 . Считате ли, че колегите/началниците Ви уважават? 

14 . Често ли получавате похвали за Вашата работа?

Структурирано интервю за 
неудовлетвореност 
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15 . Вашата работа има ли съществен принос за резултатите на компанията 
като цяло? Можете ли сам(а) да прецените това? Получавали  ли сте ня-
каква обратна връзка за това от страна на началниците си? 

16 . Харесвате ли работата си?

17 . Получавали ли сте някога признание за Вашата работа? 

18 . Считате ли, че работата Ви е полезна? 

19 . Забелязали ли сте напоследък влошаване при изпълнението на задъл-
женията си, поради  това, че сте на сегашната си работа от дълго време? 

20 . Изпитвали ли сте болки в гърба/краката/ръцете или главоболие?

21 . Настоящото Ви работно място съответства ли на Вашите трудови/биз-
нес/кариерни интереси? 

22 . Имате ли възможност да изпълнявате допълнителни задачи/ отговор-
ности, които са предизвикателство за Вас?

23 . Началниците Ви ценят ли Вашите предложения/постижения? 

24 . Някой от Вашите колеги/ началници интересува ли се от Вашето бъдеще?

25 . Вашите колеги слушат ли Ви, така че да имате чувството, че сте важен за    
тях?

26 .  Вашата работа включва ли достатъчно иновативни, творчески и изобре-
тателски елементи, което  да Ви кара да се гордеете и да се чувствате 
щастлив(а)?

С помощта на горните въпроси  насърчаваме индивидите да осмислят ситуа-
цията, в която се намират . Само когато осмислят своята неудовлетвореност  от 
настоящата си позиция в организацията – на настоящото си работно място – ще 
бъдат готови да си изяснят какво наистина искат да правят, какви биха искали 
да бъдат отношенията им с колегите и как  искат да изградят своята бъдеща 
кариера в организацията . В рамките на метода тази фаза е много важна, защото 
подготвя индивида да започне да разсъждава върху промяната .  

Фаза 3: Създаване на визия 

Цел: Работникът да започне да обмисля други кариерни възможности/визии за 
бъдеща работа в съответствие със своите интереси и цели . 

В тази фаза HR професионалистът подпомага индивида с информация относ-
но други кариерни възможности в организацията . Тази информация е важна, 
защото подпомага работника да си изясни каква работа би искал да върши в 
компанията за в бъдеще и го предизвиква отново да ревизира своите кариерни 
интереси/цели . Когато забележим, че такъв процес стартира, необходимо е да 
дадем време на индивида за това . Това обаче не трябва да се прави веднага, 
след като индивидът е осмислил своята неудовлетвореност  от ситуацията си на 
работното място, а когато процесът на позитивно обмисляне на други кариер-
ни възможности/цели/визия   в компанията започне да се разгръща .  

„Съществува голяма разлика 
в нагласите към промяната 
между възрастните и 
младите работници и 
служители: възрастните 
приемат, оцеляват при 
промяна, докато младите  
очакват и искат постоянни 
промени .“
HR професионалист от 
България 
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Генератор на мечти, свързани с работното място

Добро начало на работата върху самомотивирането е това, което се нарича 
„Генератор на мечти, свързани с работното място“ (Work Dream Builder3, 
заимстван подход от областта на коучинга) .

Съгласно този подход дефинирането на мечта, описана с предпочитания по 
отношение на работата или личния живот, се осъществява в няколко стъпки . 

1. Идеализация: Мислено направете списък на характеристиките на иде-
алната за Вас работа . Запишете Вашите реални интереси, желания, идеи 
и мечти на празен лист хартия .  

2 .  Визуализация: Отделете 10 минути всяка сутрин и 10 минути вечер, 
за да затворите очи и да си представяте всичко, което сте написали  и 
мечтали .  Освен това е полезно да си създадете персонаж на своите 
мечти чрез картини,  думи, събития,  места и т .н ., изрязани от списания и 
вестници .   

3. Вербализация: Направете списък от поне 5 съждения  „АЗ СЪМ“ и „АЗ 
ПРАВЯ“ , свързани с Вашето мечтано бъдеще . Произнасяйте ги високо 
поне два пъти всеки ден с колкото можете повече страст, сила и желание . 

4 .  Материализация: Мислете всеки ден, че всичко, за което мечтаете е 
Ваше, и когато повярвате, ще видите, че наистина е така .  

В края на този процес хората могат да имат по-ясна идея относно собствените 
си желания и стремежи и да имат мотивацията да превърнат някои от тях в кон-
кретни постижения . 

Този инструмент не е подходящ за всеки . Важно е HR професионалистът да мо-
же да прецени дали той е правилната опция за даден работник .   Необходимо 
е също HR професионалистът да е в състояние да представи инструмента на 
работника, така както трябва . Приложен правилно, инструментът подпомага 
отлично индивида да излезе от „мъртва точка“ . 

3  Ref . Action Coach – Business coaching http://www .actioncoach .com/ 

Генератор на мечти . Нашата 
реалност е сбъднато 
бъдеще, пожелано в 

миналото . 
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Пример на списък на мечтана работа и мечтан личен живот 

НА РАБОТА

АЗ

• изпълнявам задоволително всичките си 
работни задължения;

• зная как да подкрепям колегите си, когато се 
нуждаят от помощта ми;

• помагам на колегите си, когато са в стресови 
или  неприятни ситуации в работата;

• развивам знанията и уменията си в моята 
професионална област; 

• ментор съм на млади колеги и уча от другите . 

ВКЪЩИ

АЗ

• приготвям вкусен обяд всяка неделя;

•  садя растения и почиствам градината;

•  правя упражнения 10 минути всяка сутрин; 

•  каня приятелите си на чай с кейк;

•  членувам в литературния клуб към местната 
библиотека;

•  посвещавам един ден месечно на себе си .

НА РАБОТА

АЗ СЪМ

• уважаван на работното място;

• отворен за промени и иновации в моята 
работна среда;

• оптимист и мога да гледам от позитивна 
гледна точка, когато става дума за промени; 

• надежден за моите колеги, особено в 
необичайни за тях ситуации;

• важна част от работната среда .

ВКЪЩИ

АЗ СЪМ

• уважавана майка и лъчезарна съпруга;

• добре организирана в къщи;

• добра домакиня за моите приятели;

• приятелски настроена съседка;

• наясно с това, което става в къщи и света 
около мен . 

Обикновено индивидите имат визия за друга своя кариера, която не е ясно де-
финирана .  Мисълта е твърде обща, например:  

• Бих искал работата ми да не е толкова монотонна .  

• Бих искал да имам работа, където ще ме уважават .

• Не искам такава работа, която изисква физически усилия . 

• Искам да работя на редовни смени .

• Искам работата ми да е иновативна и творческа .

• Искам работата ми да е свързана с разработване .

В подобни случаи HR професионалистът трябва да положи много усилия, за да 
насочи вниманието на  работника към други конкретни възможности в ком-
панията и към специфичните изисквания на работните процеси . Той подробно 
представя на работника други позиции, прави връзка между изискванията на 
всяка с компетентностите на работника и привлича вниманието му към липсва-

Недефинирани желания
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щите, които трябва да придобие . Важно е на базата на тази информация инди-
видът да започне да изгражда визията за своята кариера в компанията, като е 
наясно, че тя е постижима .  

Работниците трябва да дефинират своите цели/визия по-конкретно, например: 

• Бих искал да работя в отдела по контрол на качеството . 

• Бих искал да работя в отдела за обработка на данни .

• Бих искал да работя в областта на…

• Искам да работя в  отдела за монтаж .

• Искам да опитам да работя  в продажбите . 

Когато работниците са в състояние да си поставят конкретни цели, свързани с 
визията им за бъдеща кариера в организацията, можем да очакваме да напра-
вят първата стъпка към промяната .   

Фаза 4: Първа стъпка

Цел: Дефиниране на конкретни дейности  за промяна на кариерата  .

Само когато индивидът направи първата  стъпка към обстоятелство, което е 
част от визията за бъдеща кариера, съпротивата срещу промяната е преодоля-
на . 

Примери за първа стъпка:

• Следващата седмица ще наблюдавам процеса на работа в отдела, където 
може би искам да работя, защото никога не съм вършил подобна работа .  

• Искам да започна обучение за работа на друга машина .  

• Ще проуча различни възможности за обучение/образование, за да овла-
дея нови знания, които са ми необходими за другата длъжност .  

• Ще разговарям с колега, който работи в отдела, където и аз бих искал да 
работя . 

• Ще започна да обучавам  по-млад колега, за да може да заеме моето работ-
но място, а аз ще помоля да бъда обучен за новата позиция  .

• Ще се запиша в курс по  . . . . 

• …

Дейностите, които извършваме в първата стъпка зависят от индивидуалните ни 
характеристики и компетентности, както и от ситуацията в компанията . 

Първата стъпка е успешна, когато индивидът я прави в посока реализация на 
собствената визия за бъдеща кариера, вписана във визията на своята компания 
(разбира се, когато работникът иска да продължи да развива кариерата си в 
същата организация) . По-нататък компетентностите на работника трябва да 
се хармонизират с изискванията на новата позиция, което често може да бъде 
значима първа стъпка към промяната . В случая, когато работникът обмисля 

От  желания към цели
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цялостна промяна и иска да напусне организацията, където работи в момента, 
неговата визия и дейности не зависят от  визията на организацията .

Много често изглежда невъзможно или поне извънредно трудно да се подготвят 
за промяна работници, които по принцип са против промените .  Компетентният 
HR професионалист, който може да преведе работника през формулата на про-
мяната, с емпатия, експертни знания и познаване на индивидуалната ситуация 
на конкретния работник, ще бъде удовлетворен от постигнатия резултат, когато 
работникът активно се включва в подготовката за промяната . 

Обикновено работниците, преминали през формулата на промяната остават 
лоялни към компанията и поддържат позитивна нагласа към работната среда, 
което е много важно за изграждането на позитивна атмосфера на работното 
място . 

При общуването  с 
работника HR 
професионалистът трябва 
да спазва принципите на 
равенство и двупосочност 
на комуникацията, които 
сме обособили в отделна 
глава на наръчника .  
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Инструмент за идентифициране на индивидуалните 
потребности от развитие на компетентностите

Този инструмент подпомага HR професионалистите да определят какви компе-
тентности трябва да придобият работниците, за да могат да работят на дадено 
налично работно място в компанията .  

Той включва пет стъпки:

1 .  Идентифициране на
• компетентности;
• интереси (предпочита да работи сам 

пред  работа в екип, обича природата, 
обича да работи с ръцете си);

• условия на труд, приемливи за 
работника (работно време, работа на 
открито, движение и т .н .) .

2 .   Профил (компетентности, условия на 
труд) позициите, налични в компанията .

 

3 .  Съпоставяне на

Интереси 
Компетентности 
Условия на труд

и

Профила на 
позициите, 
налични в 
компанията

 

4 .  Избор на една от позициите

 

5 .  Определяне и постигане на съгласие 
относно потребностите от обучение

По време на  стъпката Идентифициране HR мениджърът проверява подробно 
компетентностите:

• Знания: общи и професионални, за материалите, продуктите, машините и 
инструментите, техническата документация, инструкции и т .н .

• Способности: физически (здравен статус, физическо състояние и сила, 
зрение и слух, сръчност), психологически характеристики (интелигент-
ност, пространствена ориентация, нагласа и готовност за решаване на 
проблеми, естетически способности и т .н .) и социални възможности (ко-

Инструмент за 
идентифициране 

на индивидуалните 
потребности от развитие на 

компетентностите 
 

Регистърът на 
компетентностите включва 

общи и професионални 
знания, физически,  

психологически и социални 
възможности .
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муникационни умения, умения за водене на преговори, манталитет на 
обслужване на клиенти, поддържане на контакти с други хора, публични 
изяви и поведение, нагласа за работа в екип, организационни умения и 
др .), необходими за конкретна позиция  .

• Ориентация към цел, амбиция и мотивация за постигане на цели, усърдие, 
търпение и ефективност в трудовото представяне . 

• Способност за адаптиране: обща способност за адаптиране, мобилност, 
гъвкавост по отношение на работното време, способност за адаптиране 
към различни работни задачи,  нагласа за и способност за учене, органи-
зираност, креативност, концентрация и енергичност .  

На базата съпоставката на набора от компетентности, притежавани от работни-
ка, и тези, които са необходими за конкретна позиция, HR мениджърът иденти-
фицира липсващите компетентности и изготвя план за съответни обучителни 
мерки . При подготовката му HR професионалистът може да предложи различни 
форми на обучение и образование в и извън компанията, включително обуче-
ния, предоставяни от доставчици на продължаващо обучение .  Препоръчваме 
HR мениджърът да вземе предвид компетентностите и интересите на работ-
ника, както и неговите/нейните възможности за адаптиране към различни 
видове обучение и образование, включително ограниченията по отношение на 
времето, свързани с изпълнение на семейни задължения и други аспекти на 
конкретната ситуация .
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Издателска компания има служителка Наташа, която в момента работи в 
стаята за поща – приема и разнася пощата до различните отдели . Предстои 
реорганизация на дейност и работното място вече не е необходимо .   

1 . Идентифициране: Наташа е завършила 6-ти клас, езиковите й  умения 
са ограничени, тъй като е мигрант . Изпращането на поща до други 
държави винаги я е затруднявало .  Тя споделя, че обича да е на открито 
и работи много в градината . Тъй като живее сама, казва, че й се налага 
да ремонтира разни неща  в къщи и в градината и това й се отдава .  По 
отношение на условията на труд заявява единствено, че би искала да 
контактува с другите хора в компанията, което харесва в настоящата 
си работа . 

2 . HR мениджърът има 3 опции, които съответстват на нейните 
компетентности: да я присъедини към персонала на столовата, да 
работи в поддръжката или в архива на компанията .

3 . От трите налични работни места, работата в архива предявява най-
високи изисквания към Наташа, тъй като е свързана с четене; освен това 
ще работи през целия ден самостоятелно в стая с двама колеги . Кухнята 
изглежда най-добрата опция, от гледна точка на компетентностите й, 
необходимо е само да представи документ за здравословно състояние, 
което не е проблем . По време на интервюто, обаче, Наташа заявява 
интерес да се присъедини към екипа по поддръжката . Предвид 
нейните компетентности и интереси, предпочитаните от нея условия 
на труд, HR мениджърът и Наташа се уточняват тя да заеме работното 
място в екипа по поддръжката . 

4 . Заедно с Наташа  HR мениджърът определя необходимите за новата 
работа компетентности; преглеждат компетентностите, които тя вече 
притежава и в заключение заедно определят компетентностите, които 
трябва да придобие, за да се справя успешно с новата работа: курс 
по градинарство, за да се грижи за зелените площи около сградата 
на компанията и курс по здравословни и безопасни условия на труд, 
съобразен в съдържателно отношение с новата й работа . 

5 . Наташа и HR мениджърът подписват договор за обучение и  
времевата рамка за смяна на работното място . Наташа ще започне с 
едноседмичен курс по озеленяване, а след това ще премине обучение 
на работно място във външна озеленителна компания за три седмици . 
След успешното изпълнение на тези задачи тя ще премине интензивно 
тридневно обучение по здравословни и безопасни условия на труд, 
предоставено от външна компания . След успешно приключване на 
този курс тя ще започне новата си работа, като през първите два месеца 
ще има ментор . След 3 месеца ще се вземе окончателното решение .   

Пример:  
преместване на служител на 

друго работно място
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Фактори, които влияят върху възможностите за обучение 
на възрастни нискоквалифицирани работници 

Ниското ниво на инвестициите в обучението им е свързано със стереотипа, 
че възрастните работници проявяват съпротива срещу промени, притежават 
по-ниски способности за учене и потенциал за развитие .  Когато компаниите 
възприемат подобни позиции, те инвестират по-малко в обучение на целевата 
група .  В резултат на това възрастните работници стават все по-малко уверени 
в своите възможности да се учат, уменията им остаряват и съответно произво-
дителността им се влошава . 

Два фактора влияят върху желанието за включване в обучение на целевата 
група:

• начинът, по който представителите на целевата група възприемат своите 
характеристики;

• организационният контекст или личностните и професионални харак-
теристики на лицето, което отговаря за утвърждаване на решението за 
обучение . .

Възрастта, трудовото представяне, квалификацията, честотата на отсъствията 
от работа могат да окажат влияние върху препоръката за включване на даден 
работник в обучение . Възрастните работници често са изключени от обучение 
по икономически причини, основаващи се на убеждението, че възвращаемост-
та на инвестициите за обучение намалява с нарастване на възрастта, а времето 
за възползване от резултата е твърде кратко . Ниският професионален статус, 
от гледна точка на квалификацията е друг фактор, оказващ влияние върху 
възможностите за участие в програма за обучение, съответно нискоквали-
фицираните, особено възрастните нискоквалифицирани участват по-малко в 
обучение . Мнението, че възрастните работници често отсъстват от работа и  са 
в отпуск по болест, също води до по-малко препоръки за обучение от страна на 
началниците .  

Личностните и професионални характеристики на HR персонала, вземащ 
решение за обучение, оказват влияние върху възможностите за обучение на 
целевата група . По-възрастните HR професионалисти демонстрират по-висока 
готовност да предлагат обучение на възрастни работници .  Икономическият 
сектор, в който оперира, и големината на компанията също имат значение . 
Секторите с високи нива на възрастова дискриминация, в които възрастните 
нискоквалифицирани работници са най-слабо представени  (такива като услу-
гите, финансите, застраховането, търговията  на дребно, информационните и 
комуникационни технологии и високите технологии) в сравнение с такива сек-
тори като производство и традиционни услуги .  Колкото е по-голям броят на  
заетите в компанията, толкова е по-голяма вероятността за прилагане на фор-
мализирани обучителни практики . Въпреки широко възприетото убеждение, 
че ученето през целия живот допринася за повишаване на производителността 
и мотивацията на работещите, много  HR професионалисти не са склонни да 
предлагат обучение на възрастни нискоквалифицирани работници . Те от своя 
страна, обаче, могат да предложат много .  Възрастните работници:

Колкото е по-висока 
възрастта на 
работниците, толкова е
 по-малко желанието 
на HR 
професионалистите да 
ги включат в обучение

Колкото по-възрастни са 
HR професионалистите, 
толкова повече те имат 
желание да включват 
възрастните работници в 
обучение  
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• обикновено са с опит и познания за работата и организацията;

• в повечето случаи се ръководят от стабилни морални правила и се гордеят 
с работата си;

• често предлагат превъзходни решения, особено когато става дума за без-
опасност на труда ;

• обикновено правят по-малко грешки от по-младите си колеги;

• са сред най-лоялните към организацията;

• обикновено спазват стриктно стандартите  за качество 

• често са по-надеждни и имат по-малко отсъствия в сравнение с по-млади-
те си колеги; 

• в повечето случаи се представят по-добре от младите си колеги в сферата 
на спазване на правилата за безопасност на труда .



Мотивиране на възрастни работници и служители за промяна и включване в обучение 32

Казус: Процесът Компас4

„Siemens AG е една от водещите технологични компании в Германия .  
Компанията е с високи икономически показатели в областта на информацията 
и комуникациите, автоматизацията и контрола, енергетиката, транспорта, ме-
дицинската технология и осветлението .  Във възрастовата структура на Siemens 
AG групата на средната възраст е най-силно представена . Заетите над 55 или 60 
години са сравнително малко . Съответно средната възраст на пенсиониране е 
в диапазона 57 и 60 . Понастоящем много членове на персонала се възползват 
от правото на частично пенсиониране . В Siemens функционира работен съвет, 
който участва активно в процесите за развитие на персонала . 

Процесът Компас е въведен като инструмент за развитие на персонала .  В 
средата на 90-те години на миналия век работещите в отдела за изследване и 
развитие са призовани да предложат изследователски проекти с финансиране 
от компанията .  Заетите между 30 и 40 години са включени във  въвеждащ и под-
крепящи курсове, фокусирани върху бизнес икономика и личностно развитие, 
с цел подпомагането им .  След въвеждащата фаза в областта на изследването и 
развитието, се очаква тези млади служители да бъдат преместени на управлен-
ска позиция .   По-възрастните членове на персонала (над 40 години) в отдела 
скоро са раздразнени, че на тях не е предоставена подобна възможност . Те 
често се чувстват в капана на безперспективността за израстване в кариерата, 
въпреки високата им квалификация .   

Става ясно, че групата на служителите над 40 години е силно неудовлетворена 
от своята ситуация, защото й липсват възможности за развитие и не се отделя 
достатъчно внимание на индивидуалните способности и възможности . Тази си-
туация, която е проблемна и за компанията в икономически план, поради липса 
на мотивация и под оптималното разгръщане на по-възрастните работници, 
води да развитието на процеса Компас в сътрудничество с консултантската 
фирма Compass Team Consulting . Главната цел на тази мярка за развитие на пер-
сонала е да се мотивират заетите и да се  подготвят за по-нататъшна съвестна 
работа през следващите 20 години, тъй като предприятието е заинтересовано 
да се възползва от ресурсите на своите високо квалифицирани и добре плате-
ни работници и служители . 

Целева група на процеса Компас са заетите с няколкогодишен професионален 
опит, които искат да определят своите позиции и да приемат нови предизвика-
телства . Една от основните цели на процеса Компас е да се оползотвори потен-
циала за постижения на служителите с най-голям опит и да се постигне висока 
степен на съгласуваност между личните цели на служителите и бизнес-целите . 
Централни елементи на тази мярка са дългосрочният мониторинг и необходи-
мата ангажираност на служителя с формулираните цели и направените уточне-
ния . В процеса са интегрирани както персоналът, така и мениджърите .

Програмата включва първо семинар за първоначална индивидуална и профе-
сионална ориентация . След около четири месеца се провежда семинар, насо-
чен към подпомагане на участниците за изясняването и фокусирането върху

4  Казусът е взет от   http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/5178_EN.PDF

Целева група и  
процес

Организационен  
контекст

Описание на 
 инициативата
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личните цели . Ключовата цел е служителите да станат двигатели на собстве-
ното си развитие, да осмислят задълбочено профилите на индивидуалните си 
компетентности и да дефинират конкретните стъпки за постигане на желаното 
професионално бъдеще, като поемат по-голяма отговорност за организацията 
на своята работа . Дефинираните цели/проекти на всеки член на персонала 
варират от  развитие на индивидуалните компетентности до поемане на нови 
задачи в рамките на изпълняваната дейност, промяна на работното място в или 
извън компанията, или даже въвеждане на промени в личния живот .  

Постигнатите резултати се обсъждат по време на тридневен семинар . Накрая 
всеки служител – с подкрепата на идеите, предложенията и обратната връзка 
от страна на другите участници – съставя план за индивидуалното си развитие, 
съдържащ конкретни стъпки за действие . След семинара проектите, имащи 
отношение към компанията, се разглеждат на координационни срещи с пред-
ставители на мениджърския екип и отговарящите за  развитието на персонала, 
за да се оцени приложимостта им в практиката . Преимущество на подобни 
проекти е фактът, че служителите поемат отговорността за реализиране на 
съгласуваните с ръководителите мерки .  Тъй като поставените цели са лич-
ностно значими за служителите, те ще работят ефективно за постигането им .  
След  около четири месеца е проведен двудневен семинар за проследяване на 
състоянието на проекта, реализиран напредък, възникнали проблеми, а при 
необходимост дефиниране на алтернативни на планираните действия .“

• Висока оценка на възрастните работници посредством насърчаване да 
поемат  лична отговорност .

• Укрепване на индивидуалните възможности  на служителите да ръково-
дят себе си .

• Създаване на мотивираща работна ситуация . 

Социална добавена стойност посредством стимулиране на човешкия капитал и 
оползотворяване на скритите възможности на служителите .

 Иновативна стратегия за развитие на човешките ресурси:

• Зачитане на самоуважението и достойнството на всеки работник и слу-
жител  .

• Включване на  членовете на персонала в планирането на  собствената 
кариера .  

• Поддържане на душевното здраве на персонала . 

• Мотивиране на служителите, насърчавайки ги да правят това, което наис-
тина искат .

• Повишаване на индивидуалната готовност и  възможностите за промяна .   

• Възможност за добра ориентация  в постоянните промени в условията на 
труд .  

• Иницииране на процес на промяна и създаване на условия за работа в 
мрежа . 

Резултатите

Ползите от процеса Компас 
в отговор на демографското 

предизвикателство 
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КОМУНИКАЦИЯ И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ 

Значение на добрата комуникация на работното място 

Хората са социални същества и ние можем да реализираме потенциала си, само 
чрез взаимодействието с околната среда – в личния си живот, работата и света 
като цяло . Всяка социална група (младежи, възрастни, жени, мъже, атлети, ар-
тисти, вегетарианци, зелени и т .н .) се стреми да бъде приета от другите, гласът 
й да се чува в обществото и да има чувство на принадлежност към средата, в 
която живее и работи . 

Възрастните нискоквалифицирани работници се определят като чувствител-
на група, което изисква отношението към нея да се основава на принципа на 
равното  третиране и той да е интегриран в качествена комуникация, фасили-
тирана от работодателя . Необходимо е комуникацията да бъде двустранна и 
отворена . Само така  можем да оползотворим пълноценно всички мотиватори, 
да стимулираме участието на членовете на групата, а в крайна сметка – да по-
стигнем удовлетвореност и ползи както за работниците и служителите, така и 
за работодателите . Мотиваторите, представени в настоящото издание  са ефек-
тивни инструменти в случаите, когато полагаме усилия да насърчим групата на 
възрастните нискоквалифицирани работници да бъде по-отворена за промени 
на работното място, включително за включване в обучение, смяна на работното 
място и включване в други работни екипи . Тези мотиватори  изискват следното:

Всеки мотиватор може да бъде напълно оползотворен, само ако HR професио-
налистите и управленският екип в компанията осъществяват регулярно ефек-
тивна комуникация  със специфичната целева група от персонала . 

Комуникация

Научното определение описва комуникацията като предаване на мисли и чув-
ства от един човек на друг .   Комуникацията е своеобразен отговор от страна 
на хората, с които комуникираме . Всички ние реализираме потенциала си в 
един свят, в който живеем съвместно и следователно добрата комуникация е 
двустранен процес . 

Дори когато общуваме вербално, изразяваме себе си с нашето поведение, же-
стове или даже с мълчание .  Ето защо, от съществено значение е да се внимава 
за избягване на евентуални противоречия между вербалните и  невербални 
послания, защото всеки участник в комуникацията разчита и следва несъзна-
телната (интуитивна) комуникация, която е по-силна от думите .  

Това трябва да се има предвид при всяка комуникация както с конкретна група, 
така и с отделен човек . Ако комуникацията е едностранна и неискрена, учас-
тниците ще усетят фалша и ще станат недоверчиви . А недоверието ще доведе 
до увеличаване на съпротивата, която работодателите предлагат, искат или са 
принудени да въведат . 

За постигане на най-висока 
степен на мотивация 

при възрастните 
нискоквалифицирани 

работници на работното 
място се препоръчва 

включването им в смесени 
по отношение на възраст 

групи, които имат добра 
вътрешна комуникация .  

Комуникацията се дефинира 
като предаване на мисли 

и чувства от един човек на 
друг . 
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Комуникацията се основава на определени правила, които теоретикът в тази 
област Paul Watzlawick определя с помощта на пет основни аксиоми т .е . твърде-
ния, отнасящи се по правило за всяка комуникация . Първата аксиома гласи, че 
не можеш да не комуникираш, дори да не се изразяваш словесно . Според вто-
рата, всяка комуникация има съдържателен аспект и включва взаимоотноше-
ние . Ако аспектът на взаимоотношението липсва, диалог не съществува . Друга 
аксиома гласи, че естеството на взаимоотношението зависи от пунктуацията на 
партньорските комуникационни процедури . Пунктуацията е интерпретация на 
последователност от събития, при която едно от тях се определя като причина, 
а друго - като следствие . Важно е да знаем също, че процедурите за комуника-
ция между хората са или симетрични или допълващи . Симетричният обмен е 
взаимодействие основано на еднаква власт на комуникиращите . При допълва-
щия – взаимодействието се основава на различия във властта, което означава, 
че единият от участниците само следва комуникацията .  5

5 Разработен  е от Селфридж и Соколик, 1975 г . и  доразвит от  Френч и Бел през 1979 г .

Моделът на култура Айсберг5

Видима част:

• Начин на живот,

• език (думи, тоналност),

• език на тялото, жестове 

Скрита част:

• Убеждения,

• роли,

• опит,

• ценности,

• пристрастия,

• нагласи,

• желания,

• възгледи,

• очаквания,

• митове, …

Моделът на култура 
 Айсберг идентифицира 
видимата област, която 
включва поведение, 
облекло, символи и т .н ., и 
невидима част съставена  
от мисли и чувства . 
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6

Комуникационни аксиоми на Paul Watzlawick6

Аксиома 1 (не може да не) - „Не  можеш да не комуникираш  .“

Аксиома 2 (съдържание & взаимоотношение) - „Всяка комуникация има 
съдържателен аспект и съдържа взаимоотношение, така че последното 
определя предишното и следователно е мета-комуникация  .“

Аксиома 3 (пунктуация) - „Естеството на взаимоотношението зависи от 
пунктуацията на партньорските комуникационни процедури  .“

Аксиома 4 (дигитална & аналогова) - „Човешката комуникация включва 
като дигитална, така и аналогова модалност .“

Аксиома 5 (симетрична или допълваща) - „Процедурите на комуникацията 
между хората са или симетрични, или допълващи, в зависимост от това, 
дали взаимоотношението на партньорите се основава на  различия или на 
паритет  .“

Необходимо е да се установи и осъществява конструктивен диалог с целевата 
група, така че всеки индивид да има еднакъв шанс да участва . Ключът за про-
веждане на успешен диалог, обаче, е способността на участващите в него да 
бъдат добри слушатели, което им осигурява адекватна информация относно 
мисленето, убежденията и ценностите на другите участници . Това, от своя стра-
на, допринася за укрепване на лоялността към тяхната компания и за развитие 
на готовността за приемане на промени в работната им среда . 

Нараства броят на компаниите, които публикуват информация в интранет и 
вътрешни бюлетини, използват социалните медии и други комуникационни 
канали, с което съществено са увеличили комуникацията между работниците 
и служителите, както и между персонала и управленския екип . Възрастните 
работници, обаче, са се срещнали със средствата на дигиталните/ информа-
ционните технологии твърде късно в своя живот, докато младите са родени с 
тях . Ето защо, между двете поколения съществува голяма разлика в уменията 
и използването на подобни инструменти на работното място . Независимо от 
тяхното широко приложение и изчерпателност, тези инструменти предоставят 
информация под формата на едностранна комуникация . 

Процесът на диалог е по-важен от съдържанието му

В диалога, отговорите, които получаваме зависят от въпросите, които задаваме . 
Отговорът отразява характера на поставения въпрос, поради което е важно HR 
професионалистите и управленският екип в компанията да задават правилните 
въпроси и особено в позитивен дух . Начинът на комуникация е толкова същест-
вен, че сам по себе си води до постигане на добър резултат . 

6 Комуникационни  аксиоми на Paul Watzlawick

Съвет: Диалогът и 
комуникацията трябва да 

бъдат спокойни, да зачитат 
достойнството на другата 

страна, неагресивни, 
конструктивни, уважителни, 

позитивни и оптимистични 
през цялото време . 
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Психолозите са създали отличен метод за включване в процеса на послание 
с позитивен характер, което не нарушава баланса на комуникацията: обратно 
послание или послание тип „сандвич“ .  Препоръчва се на HR професионалисти-
те да го използват, когато представят дадено изискване за промяна в работната 
среда . Прилагането на метода се осъществява на три етапа:  определяне на 
конкретната ситуация, предложение за подобрение и последен етап – насърча-
ване на работата по позитивен начин . 

Когато прилагате метода „сандвич“, от съществено значение  е да отделите 
човека от проблема . Ситуацията, при която компанията има проблеми с въз-
растните нискоквалифицирани работници не е проблем на тези работници, а 
на компанията . Добрият HR професионалист ще успее да убеди представите-
лите на тази група  работници да се стремят към съвместно разрешаване на 
проблема . Подобен диалог ще генерира голям брой решения, приемливи за 
тези работници, тъй като те самите са ги предложили .  

Убежденията и ценностите влияят върху комуникацията 

Възрастните нискоквалифицирани работници възприемат ситуацията, в която 
се намират чрез ценности – своите и тези на компанията – и чрез убеждения 
– своите и на средата, в която работят . Убежденията могат да се превърнат в 
стереотипи, които затрудняват готовността за промяна и поставят възрастните 
нискоквалифицирани работници в неблагоприятно положение . 

Нашите убеждения поставят граници и са обобщения, които изискват от нас 
да ги тестваме за зрялост, за да се уверим в тяхната реалистичност . Въпреки 
това, ние дори не подозираме за съществуването на повечето от тях, защото ги 
възприемаме като стереотипи в обществото или навици в нашето семейство, 
които сме интернализирали . Те подсъзнателно са станали част от нас или от 
външното ни поведение .  

Ценностите представляват един от най-съществените елементи на личностно-
то взаимодействие . Те са идеи за това как трябва да се случват нещата .  Когато 
говорим за ценности, говорим за това, което индивидът или обществото  въз-
приема като приоритети .  Нашите ценности ни ръководят при вземането на 
решения и на базата на тези ценности, компанията дефинира своите цели . Ето 
защо е важно компанията да гледа на сътрудничеството с групата на възраст-

„Според мен, най-
сериозната причина за 
напрежения на работното 
място е уважението:  
възрастните очакват да 
бъдат уважавани заради 
възрастта .  Младите 
уважават старите заради 
това, че ценят знанията и 
опита им .“
HR професионалист от 
Унгария

Позитивно 
(Насърчаване)

Позитивно 
(Уверение)

Позитивна 
(Критика)

Обратно или послание 
тип“сандвич“ 
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ните нискоквалифицирани работници  като на ценност, която реализира чрез  
целите, които си поставя . 

Значимост на организационния климат в компанията 

Организационният климат се отнася до условията в дадена организация, 
така като се възприема от персонала в нея.  Понятието климат обикновено 
описва практиките в компанията, включващи:

• комуникация

• превенция и разрешаване на конфликти 

• стимули и награди .

Организационният климат е известен като процес на квантифициране на „въ-
трешната култура“ на организацията . Климатът и културата са два съществени 
аспекта на ситуацията, когато става дума за възрастни нискоквалифицирани 
работници . Организационната култура включва дълбоко вкоренени ценности, 
вярвания и убеждения, символи и ритуали . Културата може да бъде проучвана 
на организационно ниво . Културата и климатът са свързани процеси и зависят 
един от друг .  

Организационният климат определено влияе върху успеха на компанията .  По 
долу са изброени фактори, които изграждат по-позитивен и центриран върху 
работника климат в организацията:

• Комуникация – каква информация се предоставя в организацията и как 
се осъществява комуникацията .  

• Ценности – водещите принципи на организацията и дали те са модели-
рани или не от всички членове на персонала, включително лидерите и в 
нашия случай възрастните нискоквалифицирани работници и служители .

• Очаквания – видове очаквания във връзка с поведението на мениджъри-
те към работниците и служителите (включително възрастните нискоква-
лифицирани) . 

• Норми  – рутинните начини на поведение  и отношение един към друг в 
компанията .  

• Политики и правила – степен на гъвкавост и ограничения в организацията . 

• Програми – формални и неформални инициативи в подкрепа на климата 
на работното място .  

• Лидерство – лидерите, които непрекъснато подкрепят позитивния кли-
мат за всички групи персонал .

Осъществяването на позитивна промяна на климата в една организация е една 
от фундаменталните стъпки от стартирането на изграждането на добро място 
за работа за възрастните нискоквалифицирани работници .  

Организационният климат, 
като всеобхватна атмосфера 

в една компания, се 
проявява на много нива 
и оказва влияние върху 

удовлетвореността от 
работата и степента на 

стреса при работниците и 
служителите .  
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Фигурата7 sпоказва основните области, влияещи върху ученето в компаниите, 
така както се възприемат от членовете на персонала . Съществуват четири ос-
новни фактора:  

• личност  (т .е . образование, възраст, мотивация и т .н .  ),

• условия (т .е . финансова ситуация, семейно положение, здравословно със-
тояние и т .н .),

• организационна култура и климат,

• система за обучение в компанията  .

Много фактори и условия влияят върху и определят подхода на работниците и 
служителите към ученето и обучението в компаниите . Това са не само личността 
и биографиите на отделните индивиди с техните собствени външни обстоя-
телства, които компанията не може да промени, тук се включват и условията, 
създадени от компанията , които могат да бъдат подобрени, като например 
вътрешнофирмената система за обучение, организационната култура и климат .

7 Factors of organizational climate influencing learning in companies, Zuzana Šimberová, 2007

условия, както 
ги възприема 

работникът

условия
РАБОТНИК

организационна 
култура и климат

система за 
обучение в 
компанията

КОМПАНИЯ

личност

Фактори, влияещи върху ученето в компаниите .

Организационният климат 
влияе върху ученето в 
компаниите 
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ПОДХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

В настоящата глава се фокусираме върху различни видове неформално и са-
мостоятелно учене, с цел да предоставим  подходящи инструменти за мотиви-
ране на възрастни нискоквалифицирани  работници за включване в обучение 
и промяна

Методи на обучение

Съществуват разнообразни методи на обучение, които могат да бъдат разделе-
ни на когнитивни и поведенчески методи . HR професионалистите и обучители-
те трябва да познават предимствата и недостатъците на всеки метод, особено 
въздействието върху работниците и служителите, като отчитат конкретната им 
ситуация и уменията, които притежават . 

Когнитивни методи

Когнитивните методи са нещо повече от предоставяне на теоретични знания на 
обучаваните . Методите в рамките на когнитивния подход предоставят правила 
за изпълнение на различни задачи . Тези методи се асоциират с промени в зна-
нията и нагласите посредством стимулиране на учене . 

Лекциите са един от когнитивните методи . Въпреки, че лекцията е най-старият 
метод на преподаване, повечето преподаватели все още се борят усилено, за да 
осигурят възприемането и задържането на предоставеното послание,  да запа-
зят активно вниманието на аудиторията и да получат позитивна обратна връзка . 
Възрастните работници добре познават този метод и го приемат позитивно . 

Лекцията е най-подходяща в следните случаи: 

• Представяне на ново съдържание, което не е включено в учебниците . 

• Обобщаване на коренно противоположни гледни точки в едно по-цялост-
но изложение .  

• Фокусиране на вниманието на аудиторията върху съществена информация .  

Поведенчески методи

Поведенческите методи целят не само предоставяне на практическа подготов-
ка на обучаваните . Методите в рамките на поведенческия подход позволяват 
на обучавания да  упражнява различни модели на поведение в разнообразни 
ситуации . Тези методи са подходящи за развитие на умения .  

Един от поведенческите методи е ролевата игра.8

Методът вероятно е с по-ниска ефективност при нискоквалифицираните ра-
ботници, но е полезен при възрастните, избрани да бъдат ментори на нови 
работници или стажанти в компанията . 

8 http://www .naukrihub .com/trainings/methods-of-training/games-and-simulations/role-
plays .html

Учителят или 
преподавателят трябва да 
внесе живост и енергичност 
в лекциите:  така се 
поддържа вниманието на 
обучаваните, необходимо 
за възприемане  на 
съдържанието на всяка 
презентация .
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Ролевата игра е симулация, при която всеки участник изпълнява възложена му 
роля . На обучаваните се предоставя информация, свързана с описание на роля-
та, цели, отговорности, емоции и т .н . Всеки получава описание и на ситуацията 
и проблема, в които е въвлечен . Например, ситуацията може да включва взаи-
модействие с труден клиент, справяне с неочаквано събитие или разрешаване 
на междуличностен конфликт на работното място . След като участниците про-
четат описанията на възложените роли, те ги изпълняват, взаимодействайки 
един с друг .  

Ролева игра може да се прилага при:

• развитие на умения за междуличностно взаимодействие и комуникация; 

• разрешаване на конфликти;

• групово вземане на решение;

• анализ на особеностите на собственото поведение и неговото въздействие 
върху другите . 

Съществуват различни видове ролеви игри, като: 

• С изпълнение на много роли – всички обучавани са разпределени в групи, 
всички групи играят едновременно ролите си . След ролевата игра, всяка гру-
па анализира взаимодействията и идентифицира наученото .  

• С изпълнение на една роля – една група от участници изпълнява роля пред ос-
таналите, като прави демонстрации на ситуацията . Другите участници наблю-
дават ролевата игра, анализират своите взаимодействия и се учат в процеса 
на дейността .  

• С ролеви ротации – започва като игра с изпълнение на една роля . След взаи-
модействието на участниците, обучаващият спира ролевата игра и дискутира 
това, което се е случило до момента . След това участниците се приканват да 
сменят ролите си . Този метод позволява прилагането на разнообразни подхо-
ди към ролите .  

• Спонтанна ролева игра – един от обучаваните играе себе си, докато другите 
играят онези, с които са си взаимодействали преди това

Ролева игра

Умения за 
междулич-

ностно взаи-
модействие

Комуникаци-
онни умения

Групово 
вземане на 

решение

Анализ на 
собственото 
поведение

Разрешаване 
на конфликти

В своите нагласи към 
ученето през целия
живот, възрастните

работници трудно 
възприемат изискването

непрекъснато да учат 
и да се усъвършенстват .  

С нарастване на възрастта
нараства и времето,

необходимо за овладяване 
на определени знания, 

следователно те се нуждаят
от учебна среда без 

времеви
натиск, която не 

наподобява училищната . 

HR професионалист от 
България
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Обучение на работното място 

Обучението на работното място е формиране и развитие на компетентности, 
умения и знания, необходими за изпълнение на конкретна работа в работна 
среда . При него се използват реални средства на труда (машини, документи, 
оборудване) . Повечето от възрастните нискоквалифицирани работници позна-
ват добре обучението на работното място .

Един от видовете обучение на работното място, който може да бъде полезен 
при мотивирането на възрастните нискоквалифицирани работници, е обуче-
нието чрез действие . Това е учене, базирано на опита, при което участниците 
учат един с друг и един от друг . Първо обучаваните анализират и интерпретират 
своя минал опит . Целта е да се открие процесът, довел до научаване на нещо 
ново . Действието се осъществява в реални работни условия (не в симулиран 
контекст) и участниците трябва да работят по конкретни проекти . По този на-
чин се осъществява неформално обучение в организациите9 

От гледна точка на компаниите, обучението чрез действие допринася за: 

• повишаване на капацитета за справяне с промяната;

• повишаване на информираността относно процеса на учене;

• валоризиране на съществуващите, но все още неразкрити знания;

• подобряване на междуличностната комуникация .

От гледна точка на работника, обучението чрез действие допринася за:

• подобряване на уменията за учене и улесняване на ученето от другите;

• развитие на аналитичните умения;

• развитие на уменията за работа в екип; 

• управление на процеса на промяната;

• усъвършенстване на комуникационните умения и на уменията за водене 
на преговори .10

Този вид обучение може да бъде много полезно, тъй като развива възможност-
ите и способностите за справяне с промяната . Резултатите от интервютата с 
възрастните нискоквалифицирани работници в рамките на проекта доказват, 
че подкрепата от страна на колегите, както и обучение, свързано с работата са 
от съществено значение за целевата група . Възрастните работници често мно-
го години са трупали опит, а работата с миналия опит е централен момент за 
този подход .

9  Fondir, 2009. Guida ai principali metodi per innovare la formazione, p.39-40
10  Fondir, 2009. Guida ai principali metodi per innovare la formazione, p. 40

Учене чрез действие
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Учене на работното място между поколенията11

Казус: Рух Новапласт КД, Германия  

„Персоналът на компанията през 2002 г . наброява 150 души . Тя е базирана в 
близост до Офенбург в Баден-Вюртемберг, Германия и произвежда 
формувани части от пластмасова пяна, предимно стиропор . Задачата на 
пилотната група е да осъществи в бъдеще малки по мащаб ремонтни 
работи и дейности по поддръжката . За целта, определените работници 
трябвало да се квалифицират за изпълнение на индивидуални задачи с 
помощта на подходящи вътрешни експерти . В случая ролята на вътрешни 
експерти се изпълнява от възрастни работници, които са в състояние да 
предадат своите знания на по-младите си колеги . 

Членовете на групата стартират с изготвянето на списък на необходимите 
дейности по машините, за да се осигури продължаването на 
производствения процес . Те разграничават:

(a) дейности, които вече могат да изпълняват самостоятелно;

(б) дейности, за изпълнението на които се нуждаят от подкрепата на 
монтажния цех . 

Целта за възрастните опитни работници – като вътрешни експерти – е 
да помогнат на младите и с по-малко опит колеги за изпълнение на 
необходимите дейности в общност от практици . Освен това, ще бъде 
възможно да се направят корекции в производствения поток, ако всички 
работници преценят, че това ще е полезно . 

Всички дейности, които трябва да се изпълнят, се документират от 
работниците, така че се създават възпроизводими знания . С допълнителна 
подкрепа при изпълнението на индивидуалните дейности от страна на 
„експертите“, членовете на групата скоро са в състояние самостоятелно да 
извършват задачи, свързани с поддръжка и ремонт . 

Възрастните опитни работници изпълняват особено важна роля – на 
вътрешни „експерти“, които на практика квалифицират и подпомагат 
младите, които обикновено са с по-малък опит . В резултат на 
продължителния си трудов стаж те са придобили много знания и имат 
стратегии и подходи за решаване на проблеми, от които техните по-
млади колеги могат да се възползват . Работниците с по-малък опит 
могат да се научат как да подхождат към проблемите аналитично и 
да пренасят решенията в нова ситуация . На възрастните работници е 
предоставена подкрепа при преразглеждането на дългогодишни процеси 
и са насърчени да инициират подобрения . По този начин е засилено 
конструктивното сътрудничество между поколенията и е подобрена 
базата за по-нататъшното му развитие .”

Кратко представяне на 
компанията и целите на 

казуса

11

11 Summary of a case study taken from http://www.cedefop.europa.eu/en/Files/5178_EN.PDF

Процедура

Резултати

Изводи от казуса
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Коучинг

Коучингът е техника за развитие на работното място . За да осигури по-добро 
разбиране за уменията и подходите, използвани при упражняването на профе-
сията коуч в съвременните условия, Международната коуч федерация (МКФ) 
разработва единадесет ядра на коучинг компетентности, представени по-долу . 

МКФ дефинира коучинга като „процес на партниране с клиентите, провокиращ 
мисленето и креативността, което ги вдъхновява да развиват в максимална 
степен своя личностен и професионален потенциал .“

Дефинираните ядра на компетентности са групирани в четири клъстера, спо-
ред обединяващата логическата връзка за всяка група характеристика: 

A. Поставяне на основа
1  . Съобразяване с етичните насоки и професионалния стандарт 
2  . Сключване на споразумение за коучинг 

Б. Създаване на взаимоотношението съвместно с клиента 
3  .Установяване на доверие и близост с клиента
4  . Коучинг присъствие

B. Активно комуникиране 
5  . Активно слушане
6  . Интензивно задаване на въпроси
7  . Пряка комуникация

Г. Фасилитиране на ученето и постигането на резултати 
8  . Създаване на познание 
9  . Проектиране на действия
10  . Планиране и поставяне на цели 
11  . Управление на напредъка и отчетност

Менторство

Менторството най-често се дефинира като „професионално взаимоотношение, 
в което опитно лице (ментор) подпомага друго лице (подпомаган) при разви-
тието на конкретни знания и умения, които ще засилят професионалното и 
личностно израстване на лицето с по-малък опит .“ 

По-долу са представени основни функции на ментора: 

• Учи подпомагания по конкретен въпрос; 

• Осъществява коучинг на подпомагания за конкретно умение; 

• Фасилитира напредъка на подпомагания посредством споделяне на ре-
сурси и мрежи; 

• Предизвиква подпомагания да преминава отвъд зоната си на комфорт;

• Създава безопасна учебна среда за поемане на рискове .

• Фокусира се върху цялостното развитие на подпомагания .

Коучинг и менторство
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Коучингът и менторството се дефинират като взаимоотношения за учене, кои-
то подпомагат хората да поемат отговорност за собственото си развитие, да 
впрегнат целия си потенциал и да постигат резултати, значими за тях . В този 
смисъл взаимоотношението за учене е водещо както за коучинга, така и за 
менторството, които са нещо повече от набор от дейности или умения . Чрез 
въпросното взаимоотношение хората се развиват и променят, което се отнася 
всъщност и до коучът и менторът . 

Работниците получават помощ да поемат отговорност за собственото си развитие . 
Взаимоотношението при коучинга и менторството подпомага осмислянето, 
ученето и промяната . Чрез него се идентифицира потенциалът, възможностите 
стават действителност и се постигат реални резултати . Коучингът и менторство-
то помагат на човека да разглежда настоящето като трамплин към бъдещето и 
да има стратегическо значение за неговото развитие .12

12  Coaching and Mentoring at Work, Mary Connor, Julia Pokora, McGraw-Hill International, 01/3/2007.
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Съвети в подкрепа на интегрирането на коучинг и менторски техники 
във Вашата управленска практика 

Делегирайте: Съобщавайте резултатите, които искате да видите, 
дефинирайте параметри, определяйте подкрепата, от която се нуждае 
работникът и определете времето, когато ще правите преглед на напредъка 
в процеса на изпълнението . 

Предоставяйте обратна връзка относно изпълнението: Казвайте 
какво наблюдавате, бъдете конкретен и прям, показвайте искреност и 
комуникирайте лице в лице както положителните, така и отрицателните 
резултати в индивидуалното трудово представяне . 

Мотивирайте трудовото представяне: Своевременно отбелязвайте 
добре свършената работа и възлагайте задачи, които едновременно са 
предизвикателни за персонала и отговарят на потребностите на бизнеса . 

Предоставяйте менторство за израстването на работниците: Използвайте 
сентенции и подходящи фрази, които ръководят поведението за постигане 
на успех и предизвикват служителите да генерират идеи за подобрения и 
решаване на проблеми . 

Фокусирайте върху представянето на персонала: В сътрудничество 
поставяйте цели с планове за действие, дефиниращи ключовите стъпки за 
постигане на целите . 

Поставяйте смислени цели: Дефинирайте резултатите, които трябва да се 
постигнат, както и как ще се измерват постиженията . 

Оценявайте представянето на работника: Не чакайте годишния преглед .  
Срещайте се поне веднъж на тримесечие с всеки член на персонала за 
преглед на изпълнението, актуализирайте плановете в съответствие с 
резултатите, като не забравяте за приоритетите .

Предоставяйте обучение:  Давайте подробна инструкция за последователните 
стъпки, които изискват от работника изграждането на определени умения 
или практическото изпълнение на конкретни процедури . 

Затвърждавайте доброто представяне: Полагайте същото усилие, за да 
констатирате че работниците вършат качествена работа и демонстрират 
позитивно поведение, както когато искате да ги „хванете“, че не се справят 
толкова добре, колкото се изисква . 

Ротация на работното място 

Ротацията на работното място е техника, при която работниците се местят 
между две или повече работни места, съгласно предварително изготвен план . 
Целта е работниците да придобият нов опит, да се разшири обхватът на прите-
жаваните от тях умения, с оглед повишаване на удовлетвореността от работата 
и да се осъществи кръстосано обучение . Техниката позволява редуване на 
обучение и работа . Ротацията на работното място  става все по-популярна сред 
фирмите, като се използва предимно при нови работници и стажанти, които се 

Възрастните работници 
могат да бъдат перфектни  
наставници при ротацията 
на работното място, 
тъй като притежават 
необходимите  
компетентности и опит 
и са във висока степен 
удовлетворени от работата 
си и са лоялни към 
компанията . 
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движат в различните отдели и опознават структурата и процесите в организа-
цията . Считаме, че е полезна и за възрастните нискоквалифицирани работници 
при намиране на друго подходящо работно място . 

Ползи от ротацията на работното място:

• Повишава производителността, като прави компанията по-адаптивна към 
промените (технологични и организационни) и развива уменията и компе-
тентностите на възрастните нискоквалифицирани работници и служители .   

• Предоставя на работниците и служителите възможности да разширят 
хоризонта на знанията, уменията и възможностите си, като работят в раз-
лични отдели и бизнес единици, изпълнявайки различни функции в тях .   

• Помага на компаниите да идентифицират знанията, уменията и нагласите, 
изисквани за определени работни позиции, и да избират за тях работници, 
които имат необходимия потенциал да ги заемат . 

Обучение извън работното място

Съществуват много техники за HR развитие, с помощта на които  един работник 
или служител може да учи извън работното си място . Един популярен метод е 
обучение за чувствителност . В хода на това обучение участниците се научават 
да разбират себе си и другите по-добре, което се осъществява посредством 
развиване на социална чувствителност, поведенческа гъвкавост и преодолява-
не на съпротивата срещу промяната .  

Учебната програма за обучение за чувствителност включва три стъпки13:

• Размразяване на стари ценности – Целта е обучаваните да осмислят 
неадекватността на някои стари ценности .  Това може да стане, като пред 
участниците се постави дилема за решаването, на която старите ценности 
не дават подходящи ориентири . Процедурата за осъществяване на първа-
та стъпка е следната:  

• Формира се неструктурирана група от 10 -15 души  .

• Неструктурираната  група,  на която не е поставена цел, очаква от 
преподавателя инструкции . 

• Преподавателят отказва да даде инструкции и да поеме лидерството 
на групата . 

• Скоро обучаваните  са мотивирани да се справят с несигурността . 

• Опитват се да създадат някаква йерархия . Някои се опитват да вземат 
ролята на лидер, което може да не се хареса на други обучавани . 

• Започват да осмислят какво искат да правят и реализират алтернативни 
начини да се справят със ситуацията . 

13 http://www .naukrihub .com/trainings/methods-of-training/sensitivity-training .html
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• Формиране на нови ценности – С помощта на преподавателя обучавани-
те започват да проучват поведението си и да си дават обратна връзка един 
на друг . Причините за обратната връзка  се дискутират, като обучаваните 
се мотивират да експериментират с други видове поведение и ценности . 
Този процес представлява втората стъпка – реализиране на промяна, 
свързана с формирането на нови ценности

• Замразяване на новите ценности – Тази стъпка зависи от това, колко 
възможности са имали обучаваните да практикуват новите видове пове-
дение и ценности на работното си място

Този подход е много подходящ за мотивиране на възрастни нискоквалифици-
рани работници за промяна, защото целта е да се осмисли неадекватността на 
старите ценности . 

Тиймбилидинг 

Тиймбилдингът е специфичен подход за проектиране на работа, при която 
работниците и служителите се разглеждат като взаимозависими екипи, вместо 
като отделни работници . 

Целите на тиймбилдинга включват повишаване на разбирането за динамика-
та на екипа и подобряване на съвместната работа на екипа . Работата в екип 
включва разбиране за надеждност на групата като цяло, вместо индивидуална 
надеждност, а по отношение на резултатите - като продукт на съвместна рабо-
та . Тиймбилдингът насърчава прилагането на екипен подход при проектната 
работа . 

Цели на тиймбилдинга
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Преимуществата на подхода включват: 

• повишена гъвкавост на уменията и способностите; 

• повишена производителност в сравнение със случаите на групова работа 
с индивидуалистична нагласа на членовете; 

• полезен при въвеждане на организационна  промяна;  

• насърчава както индивидуалното, така и екипното развитие и  усъвър-
шенстване;  

• фокусиране върху груповите цели за изпълнение на по-полезни задачи;

• подобрява практическите измерения на сътрудничеството, комуникация-
та и творческото или гъвкавото мислене .

Упражненията за тиймбилдинг се състоят от разнообразни задачи, целящи раз-
витие на членовете на групата и на техните способности да работят ефективно 
заедно . Съществуват различни видове дейности за тиймбилидинг, от прости 
социални дейности за  насърчаване на членовете на екипа да прекарват извест-
но време заедно до дейности за развитие на екипа, например, подпомагане на  
индивидите да осмислят подхода си към проблемите, как екипът работи и да 
открият по-добри начини за комуникация .  

Независимо дали се провеждат на открито или на закрито, целта на упражне-
нията за тиймбилдинг е да се подпомогнат екипите да станат по-цялостни еди-
ници от индивиди, които могат да работят ефективно заедно, за да изпълняват 
поставени задачи .  

При интервютата, проведени при подготовката на настоящата публикация, е 
установено, че членовете на целевата група са тясно свързани с околната среда 
и колегите си, с които те си сътрудничат добре, но не искат да бъдат третирани 
като особена и различна група .  Искат към тях да се отнасят както към по-мла-
дите работници, на които са готови да бъдат ментори . Освен това, считат, че те 
самите могат да научат много от младите и така да бъдат в крак с времето .   

Комуникационно упражнение: Включват дейности за решаване на пробле-
ми, насочени към развитие на комуникационните умения . Проблемите, с които 
екипите се сблъскват при тези упражнения, се решават посредством ефективна 
комуникация между отделните членове .

Цел: Изберете дейност, която подчертава значението на добрата комуникация в 
работата в екип и/или потенциални проблеми с комуникацията . 

Упражнение за решаване на проблем/вземане на решение: Този вид уп-
ражнения се фокусира върху групи, работещи заедно за решаване на трудни 
проблеми или за вземане на сложни решения .  Прилагат се най-често, тъй като 
най-пряко кореспондират с това, което работниците и служителите искат тех-
ните екипи да могат правят . 

Цел: Поставете проблем, решението на който не е очевидно или изисква екипът 
да стигне до креативно решение .    

Примери на упражнения за 
тиймбилидинг 

„Един от основните 
източници на конфликти 

между възрастните и 
младите на работното място 

е комуникацията: младите 
често комуникират бързо и 
кратко, докато възрастните 

хора не разбират и не 
харесват това .“  

HR професионалист от 
Унгария
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Упражнение за планиране/адаптивност: Фокусът на тези упражнения е вър-
ху аспектите на планирането и адаптивността към промяната .  Развитието на 
уменията в тези направления е важно за екипите, за да се справят успешно в 
случаите, когато им се възлагат сложни задачи или решения .  

Цел: Покажете значението на планирането преди прилагане на решението . 

Упражнение за доверие: Упражненията от този вид ангажират членовете на 
екипа по начин, който ще създаде доверие помежду им .  Понякога се прилагат 
трудно, тъй като съществуват различни степени на доверие между индивидите 
и различни степени на индивидуален комфорт, когато изобщо се пре- доверя-
ваме на  други хора . 

Цел: Създайте условия за доверие между членовете на екипа .

• Предоставете им възможности за обучение и ги оценявайте  по същи-
те стандарти, както  по-младите  работници . 

• Уверете се, че те да са в течение на всички проблеми на работното мяс-
то, включително нови технологии, правила и процедури, които касаят 
тяхната работа . 

• Дайте им възможност да участват в обучение със собствен ритъм, 
както и в групово обучение . Обикновено се справят добре, когато учат 
съобразно индивидуалното си темпо, научават това, което трябва и 
търсят помощ, когато имат въпроси . 

• Имайте предвид процесите на стареене, когато планирате групово 
обучение . При възрастните обучавани можете да очаквате повече про-
блеми с виждането и чуването . Уверете се, че нагледните материали са 
достатъчно големи, за да се виждат добре от всички и проверете дали 
помещението, където ще се провежда обучението е добре осветено и 
има добра акустика .   

Съвети за обучение на 
възрастни работници и 
служители 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ КОМПАНИИТЕ 
И ДОСТАВЧИЦИТЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩО 
ОБУЧЕНИЕ/ОБРАЗОВАНИЕ  

Профил на обучителите и/или на обучението на възрастни 

Ако избраният подход за обучение на възрастните работници в компанията е 
изпълнение на тази дейност чрез външен доставчик на обучение, най-важен 
за успеха на обучението е изборът на подходящ доставчик .  Естествено, задъл-
жително е да се уверите, че съответният доставчик има опит  в провеждане на 
обучение на представители на целевата група, а още по-добре, че е специа-
лизирана институция за обучение на възрастни (продължаващо обучение) . 
По-долу са представени някои основни критерии, на които трябва да отговарят 
институциите за обучение на възрастни:

1 . Възрастните работници не се третират като хомогенна група . По-големите 
различия в способността за учене между възрастните учащи предполага, 
че индивидуалните предварителни знания и опит играят по-важна роля, 
отколкото при групи от по-млади учащи . Така че, доброто обучение на 
по-възрастните обучавани трябва във висока степен да отчита индивиду-
алните възможности на всеки, да е гъвкаво и реактивно .     

2 . Самостоятелното учене със собствено темпо, с преобладаване на практи-
ческата над теоретичната подготовка са методи, които трябва да се прила-
гат приоритетно при възрастните обучавани .  Учебните дейности трябва 
да включват практически задачи, изискващи сътрудничество, групова и 
самостоятелна работа, оползотворяване на предходния опит на обучава-
ните и обсъждане на казуси . Необходимо е да се предоставя в достатъчна 
степен обратна връзка относно постиженията на обучаваните .  

3 . Да се осигури тясна връзка между резултатите от ученето, от една страна, 
и работата и необходимите за успешното й изпълнение умения – от друга, 
което да се комуникира ефективно на възрастните обучавани, за да  могат 
да възприемат учебната програма като полезна и съответстваща на техни-
те потребности . 

4 . Ако се предвижда реализирането на програми за e-обучение, необходимо 
е да се подготвят мултимедиен прожектор,  писмени инструкции, учебни 
материали, които включват скрийншотове и указания без жаргони, както  
и да е осигурен достъп до компютрите в извън учебно време . 

5 . Минимално използване на формалното оценяване при оценката на по-
стигнатите резултати от ученето .  

6 . Организация на курсовете по начин, който да осигурява възможности за 
учене между лицата на близка възраст .  

7 . Да се използва неформална учебна среда .  

Възрастните работници 
правят повече грешки 
от младите, а грешките на 
младите са по-сериозни от 
тези на възрастните .  

HR професионалист от
Словения
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В допълнение към профила на обучаващата институция, опита й и прилаганите 
подходи на обучение, ключова роля за постигане на целите на обучението игра-
ят компетентностите на обучителите – не само техните професионални знания, 
но и използваните педагогически техники и инструменти за осигуряване на 
подходящи предпоставки за ефективно обучение на възрастните работници, 
като например:  

• Разясняване на целите на обучението, на процеса, както и ползите за слу-
жителите в пряк контакт с тях . 

• Предварително информиране на обучаваните  относно  задачите, които 
предстои да  се изпълнят .  

• Насърчаване на обучаваните да отговарят на въпроси на базата на собст-
вения си опит, както и да изразяват несъгласие, когато дадена концепция 
е в противоречие с това, което знаят от практиката .  Това ще стимулира 
диалога в групата и ще подпомогне участниците да разберат, че всички 
мнения имат значение . 

• Гарантиране, че достойнството на обучаваните се зачита през цялото 
време . Възрастните и особено по-възрастните не биха рискували да из-
глеждат глупави .  Ако бъдат дадени като пример за нещо или споменати 
по някакъв повод, те няма да участват . 

• Разясняване, че в процеса на обучение се очаква активно участие на обу-
чаваните и, че това е гаранция за успеха му . 

• Структуриране на обучението в  постижим формат, стъпка по стъпка, за 
да могат обучаваните постепенно да овладеят  предвидените знания и 
умения . (Всички учебни материали трябва да са достъпни за отпечатване 
на предпочитана от възрастния обучаван големина на шрифта .) 

• Предоставяне на постоянна обратна връзка, включително доклади за 
напредъка и съвети за усъвършенстване . Подобна обратна връзка винаги 
трябва да се комбинира с  насърчаване и позитивна подкрепа .  

• Често обобщаване и преразглеждане . 

• Предоставяне на учебна среда, позволяваща изпълнение на практически 
задачи, защото възрастните обичат да учат чрез „правене“ . 

• Насърчаване на самостоятелното учене посредством активни, базирани 
на откриването, методи на обучение . 

• Като знае, че възрастните обучаеми се самоуправляват, преподавателят 
трябва да балансира между предоставянето на необходими насоки и не-
желанието на обучавания да смени посоката .   

В следващата глава са 
представени индикатори 

за изпълнение, които 
позволяват  проследяване 

на напредъка във Вашата 
компания .   
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ИНСТРУМЕНТИ  ЗА ОЦЕНКА 

Оценката на постиженията е последният етап на дейностите, насочени към мо-
тивиране на възрастни нискоквалифицирани работници за промяна и включ-
ване в обучение . Тя е съществена част от работата на HR професионалистите 
в тази област, тъй като изисква системни действия и позволява да се направят 
изводи по отношение постигането на поставените цели, конкретни въпроси, 
изискващи специално внимание, и бъдещи задачи . Резултатите от оценката 
осигуряват база за планиране на по-нататъшните действия в съответствие с 
постигнатия напредък и научените уроци . 

Тази глава съдържа  инструменти, разработени в подкрепа на HR професио-
налистите, при осъществяване процеса на оценка на мерките с възрастните 
нискоквалифицирани работници, реализирани от компанията .  

Въпросник за ситуационен анализ (сравняване на 
резултатите)  

Ситуационният анализ е първата стъпка през етапа на планирането (Глава 
Планиране и мониторинг) . Като отговарят на същите въпроси след провеждане 
на планираните дейности,  HR професионалистите имат възможност да сравнят 
информацията по отношение на възрастните нискоквалифицирани работници 
в компанията и да оценят постигнатия напредък . 

Възрастова структура

• Познавате ли възрастовата структура на персонала във Вашата компания?

• Осъществява ли се наблюдение на възрастовата структура на персона-
ла във Вашата компания, резултатите използват ли се при изготвянето 
на средносрочни и дългосрочни сценарии в това отношение? 

• Делът на възрастните работници  във  Вашата организация  надхвърля 
ли средния за съответния икономически сектор или е по-нисък от него ? 

• Познавате ли възрастовата структура на персонала в отделните струк-
турни единици във Вашата организация? 

• Колко работници и служители ще достигнат пенсионна възраст през 
следващите пет години?  

• При пенсионирането им , от какви знания ще се лиши компанията? 

Умения и компетентности

• Познавате ли уменията и квалификационните нива на Вашите възрастни 
работници и служители? 

• Колко от възрастните работници и служители във Вашата компания 
може да не са в състояние да изпълняват сегашната си работа до пен-
сионирането си 

• поради технологични/индустриални промени или бъдещи  
изисквания към уменията им

Запознахте ли се със 
ситуацията на човешките 

ресурси във Вашата 
компания?
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• своето здравословно/физическо състояние  (зрение, време на 
реакция, …)

• нормативни изисквания (здравословни и безопасни условия на 
труд, …)

• Вашите възрастни работници и служители участват ли в във мерките 
за обучение, прилагани в компанията? 

• Колко от Вашите възрастни работници и служители могат да  бъдат 
ментори?

Интервю във връзка с постигнатите резултати   

Представеното по-долу  структурирано интервю  ще подпомогне  HR профе-
сионалистите  да оценят постигнатото към  момента в резултат на реализирани-
те  обучаващи и /или мотивационни инициативи в техните компании: 

• Идентифицирали ли сте възрастните работници във Вашата компания? 

• Знаете ли колко възрастни хора  във Вашата компания се нуждаят от обу-
чение/ мотивация? 

• Знаете ли причините за удовлетвореност/неудовлетвореност  на Вашите 
възрастни работници? 

• Какви бяха Вашите цели?

• Каква беше ситуацията преди да се реализират инициативите, адресирани 
към възрастните работници  във Вашата компания? 

• Какви са конкретните резултати след реализиране на специфичните мер-
ки за Вашите възрастни работници?  

• Какви действия решихте да предприемете и кога? 

• Каква беше Вашата роля при вземането на решението за включването на 
възрастните работници в обучителни и мотивационни инициативи?  

• Коя проработи/не проработи? 

• Какво беше посланието, което се опитахте да отправите? Беше ли разбра-
но то от Вашите възрастни работници? 

• Какви техники/инструменти за обучение използвахте, за да поддържате 
своята мотивация и мотивацията на работниците? 

• В какъв срок трябваше да постигнете желаните резултати? 

• Какви действия предприехте, за да постигнете целите си в определения срок? 

• Защо ситуацията, като цяло, беше предизвикателство? 

• Защо избрахте всеки от приложените подходи? 

• Защо беше важно да спазите срока?

• Как развихте идеята си за мотивиране на работниците? 

• Как тя помогна на Вашата компания? 

Оценка на обучението 
и мотивационните 
инициативи 
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• Удовлетворен (а) ли сте от резултатите?

• Планирате ли да реализирате конкретни обучителни програми или моти-
вационни инициативи  за възрастните работници във Вашата компания?

• Бихте ли препоръчали използваните подходи (или някои от тях) на други 
HR мениджъри или обучители?

Казус: Оценка на обучението във Видеотон

Видеотоне най-голямата частна промишлена група компании в Унгария, 
предлагаща производствениуслуги на други компании .Видеотонима над 
8000 работници и служители, от които около 1300 са над 50-годишна въз-
раст . Средната продължителност на заетостта във Видеотоне 16 години . За 
нас е важно да запазим тези работници, защото те притежават умения и 
опит с широк обхват, които нашата компания може да оползотвори .  

Оценяваме потребностите от обучение по два начина:

1 . От гледната точка на работника/служителя: Необходимото обучение 
зависи от обхвата на дейност и притежаваните от работника/служи-
теля умения, които оценяваме според длъжностната характеристика . 
Оценката на потребностите от обучение извършваме при атестирането . 
Работникът/служителят може да предложи обучение, което е същест-
вено за работата му  или началникът му може да препоръча обучение, 
необходимо за изпълнение на длъжностните задължения . Ако потреб-
ностите от обучение съответстват на обхвата на изпълняваната дейност, 
HRмениджърът намира подходяща обучаваща организация . 

2 . От гледна точка на компанията: Събираме информацията за потребно-
стите от обучение, дефинирани въз основа на оценката по време на атес-
тирането, както и на предложенията на мениджърите и HRекспертите . 
Техните предложения се основават на очакваните потребности от уме-
ния – поради въвеждане на нова технология, нови регулации или, когато 
нашите клиенти или проведен одит поставят пред нас необходимостта 
от провеждане на обучение в определени направления

Центърът на нашия холдинг анализира потребностите от обучениеи търси 
най-подходящата обучаваща организация . Ориентир в случая е предимно 
съотношението между цената и желания резултат . Учебните занятия 
се провеждат главно през почивните дни в нашия център за обучение .
Набираме планове за обучение на всеки три месеца . След като си изясним 
потребностите от обучение, разделяме обучението на два вида: 

Вътрешно обучение: например, умения за работа с компютър, езикови курсо-
ве, специфично обучение на Видеотон . Нашият център за обучение разполага 
с екип от преподаватели, които осъществяват обучението в компанията .

Друго обучение: ако исканията на нашите компании надхвърлят възмож-
ностите на екипа на центъра ни за обучение, търсим обучаващи организа-
ции;изпращаме нашите изисквания и оценяваме офертите . Най-важните 
неща са цената, професионалното отношение и възможностите на обучава-

Представяне на 
организацията

Описание на инструмента  
за оценка

Осъществяване на 
обучението
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щата организация да разбере специфичния процес на Видеотон, за да може 
да съобрази обучението с нашите очаквания .

Videotonе сертифициран институт за обучение, защото ние разбираме, че 
можем да получим отличнипрактически знания от нашите собствени работ-
ници и служители, които притежават подготовка в определена област .

Обучението на работници и служители над 50-годишна възраст също е ва-
жно за Videoton . Най-необходимото обучение за тази група е управление на 
качеството, следвано от курсове за развитие на компютърните умения .

Не само обучаваме нашите възрастни работници и служители, но и им възла-
гаме да обучават по-младите си колеги, защото имат сериозен практически 
опит .  Те изпълняват ролите на обучител, ментор, коуч . Могат да работят с 
наши колеги, които ще бъдат лидери през следващите няколко години . 

Резултатите оценяваме веднага след приключване на обучението, като 
използваме въпросник за удовлетвореност, който всеки участник попълва . 
Обобщаваме данните и правим необходимите изводи . 

Промените в световната икономика – по-специално кризата, която засегна 
електронната индустрия и оттеглянето на чуждестранните партньори – 
имат силно влияние върху нашата компания . С гордост заявявам, че даже 
в тази неблагоприятна икономическа среда  Videotonуспя да увеличи своя 
пазарен дял, да остане конкурентоспособен, както и да засили своите 
бизнес-взаимоотношения . Ключът за нашия успех е нашият добре обучен 
и висококвалифициран персонал . Така че, за Videotonе от съществено 
значение да осъществява продължаващо обучение на своите работници и 
служители . Нашата цел е през 2014-2015 г . е да получим грант от ЕС за това .
Докато определяхме своите потребности от обучение във връзка с проек-
таMeetChange, финансиран със средства на ЕС, включихме в този процес 
нашите работници и служители над 50 години .  Резултатите от анализа на 
потребностите от обучение и интервютата с възрастните работници и слу-
жители показват, че обучението за тази група трябва да се фокусира върху 
управление на качеството и развитие на компютърните умения . 

АнджелаБудай, HRмениджър въвVideoton

Индикатори (качествени/количествени) 

Както вече беше подчертано в Глава 3, важно е още на етапа на планиране да се 
осигури съгласието на висшия мениджмънт по отношение на набора от инди-
катори за мониторинг и оценка на постигнатия напредък . 

В процеса на оценка, HR професионалистите трябва да обобщят и анализират 
данните от мониторинга и да съберат допълнителна информация във връзка с 
постигнатите резултати според качествените и количествени индикатори .  

По-долу са представени примери на всички видове индикатори – за изходната 
ситуация, за въздействие, за изпълнение и за резултат . 

Ползи
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Индикатори за изходната ситуация (примери)

• Брой на възрастните работници в компанията и техния относителен дял от 
целия персонал .

• Брой на нискоквалифицираните работници и техния процент спрямо 
всички възрастни работници .

• Брой на възрастните  работници, които са неудовлетворени от своята ра-
бота и техния процент спрямо всички възрастни работници . 

• Брой на възрастните работници, които трябва да сменят длъжността/ ра-
ботното си място . 

• Брой на възрастните работници, които се нуждаят от обучение и техния 
процент спрямо всички възрастни работници .  

Индикатори за въздействие (примери)

• Брой на планираните обучителни инициативи  .

• Брой и описание на развитите/формираните компетентности в резултат 
на обученията, организирани във връзка с фирмения компетентностен 
регистър на възрастните работници . 

• Процент  на обучените, удовлетворени/неудовлетворени от проведените 
обучения .  

• Очакван дял на възрастни работници, при които се наблюдава по-висока 
степен на удовлетвореност от работата .  

Индикатори за изпълнение (примери)

• Как са идентифицирани и оценени потребностите от обучение на обучаваните . 

• Как е избрана обучаващата институция (в случай на аутсорсинг) . 

• Как е осъществяван  мониторинг  на проведените обучения .  

• Как са оценявани резултатите от обученията . 

• Кои са лицата, които отговарят за организиране на обучението и какви са 
техните отговорности .

• Брой на приложените  подходи/инструменти за обучение .

• Каква методика на обучение е използвана . 

Индикатори за резултат (примери)

• Брой обучени възрастни работници  .

• Брой обучени възрастни работници, нуждаещи се  от допълнително обучение .

• Брой обучени възрастни работници, при които е повишена  степента на 
удовлетвореността от работата .

• Брой обучени възрастни работници, неудовлетворени от работата си .

• Брой обучени възрастни работници, сменили длъжността/ работното си 
място .

Примери на индикатори 
за мониторинг и оценка на 
целия процес на промяна .
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ 

Мениджърите и обучаващите трябва да научат как да мотивират и управляват 
таланта на възрастните работници . От мениджърите зависи да решат да пое-
мат лидерството за създаването на климат, в условията на който се поддържа 
ангажираността и продуктивността на възрастните работници  посредством 
предоставяне на възможности за обучение, съобразено с възрастовите им осо-
бености в съдържателен и методически аспект . 

По-долу са предоставени препоръки във връзка с постигането на позитивни резултати: 

Мотивацията и обучението трябва да вървят ръка за ръка . За да поддържа-
те мотивацията и подготовката на човешките си ресурси на желаното ниво:

• Не вярвайте на митовете за възрастните работници, представяйки ги 
в неблагоприятна светлина и не градете предположения на тази база 
относно целите и стремежите им . Възрастните работници притежават 
ентусиазъм и някои слабости, за преодоляването, на които могат да 
работят . Ключът е в това да се упражнява индивидуален контрол върху 
всеки поотделно, без да се робува на стереотипи за възрастните изоб-
що . Така че, изхвърлете всичките си предразсъдъци: вероятно считате, 
че възрастните са „по-трудни“ работници или, че те се обучават трудно . 
Вашите възрастни работници са хора като всеки един член на Вашия 
екип . Отнасяйте се към тях, като към такива .   

• Мотивирайте ги . Ключова задача в работата на всеки мениджър е 
да мотивира своите работници .  Възрастните работници имат раз-
лични „мотивационни бутони“ в сравнение с по-младите си колеги . 
Възможността за напредък е вероятно по-малко важна, отколкото 
признанието за добре свършената работа . 

• Създайте работно място, мотивиращо възрастните работници . 
Компаниите трябва да проучват желанията на своите работници, за да 
могат да им предложат нещо значимо за тях, за да поддържат мотива-
цията и удовлетвореността им от работата .  

• Обучавайте ги . Възрастните работници се нуждаят от толкова обуче-
ния, като брой и честота, колкото и по-младите . Разликата е само в 
предмета на обучението . 

• Като подготвяте учебни материали, съобразете се с евентуални про-
блеми със слуха и  зрението на обучаваните . Това допринася за пъл-
ноценното им участие и извличане на максимална полза от учебните 
сесии в компанията . Предоставяйте обучение, което може да се реали-
зира със собствено темпо, за да дадете възможност на всеки да учи с 
индивидуална скорост . 

• Когато предлагате здравословни обезщетения, не пренебрегвайте по-
требностите на възрастните работници в това отношение . Включването 
в инициативите на общественото здравеопазване и организирането на 
профилактични медицински прегледи на място или в здравно заведение 
е добър начин  за подпомагане на възрастните работници .

Практически съвет за 
мотивиране на възрастни 
работници 
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• Отнасяйте се с възрастните работници, както с останалата част от 
персонала . Дайте им възможност да кажат, дали се интересуват от 
конкретно предизвикателство, вместо да смятате, че не ги интересува .  
Прилагайте еднакви стандарти и методи за оценка спрямо всички ра-
ботници, независимо от възрастта им . Поставяйте целите, свързани с 
изпълнението, съвместно с възрастните работници . Не ги отписвайте, 
само защото работят дълги години, а проследявайте и оценявайте на-
предъка в изпълнението на задълженията им . 

• Комуникирайте, комуникирайте, комуникирайте: Не мислете, че въз-
растният работник знае какво очаквате от него . Те нямат информация-
та, с която Вие разполагате . Ясно обяснете какво искате да се свърши и 
кои са индикаторите за успешно изпълнение . 

• Комуникация и включване . Възрастните работници са свикнали с оп-
ределени работни стилове и технологии на изпълнение, ако искате да 
въведете промени, ясно обяснете защо се правят и в какво се състоят . 
Дайте им възможност да изразят мнението си за промените, стимули-
райте ги да правят предложения и да се включват в процеса на осъ-
ществяване на промените . Когато хората участват в процеса, тяхната 
съпротива намалява .  Разговаряйте с работниците на средна и по-на-
преднала възраст, за да разберете, какво те действително очакват от 
своята работа на този етап . Това, което споделят с Вас, на практика са 
най-мощните мотиватори за тях . 

• Бъдете гъвкави . задържането на работа е ключово, когато става дума 
за управление на възрастни работници . Обмислете различни възмож-
ности, като гъвкаво работно време, работа на непълно работно време, 
сезонна ангажираност, договор за конкретни задачи, даже поетапно 
пенсиониране . 

• Включете ги в обучение, коучинг и менторство на по-млади работници .  
За много опитни и знаещи работници на средна и по-висока възраст 
подобна роля е приятна и мотивираща във висока степен . Повечето 
възрастни работници притежават богатство от знания и опит, които с 
радост са готови да предадат . Дайте им възможност да го направят и 
цялата компания ще има полза от това . 

• Поддържайте високи трудови стандарти . Прилагайте еднакви стан-
дарти за изпълнение и методи за оценка спрямо всички работници, 
независимо от възрастта . 

• Бъдете адаптивни . С напредването на възрастта Вашите възрастни ра-
ботници може да искат гъвкаво работно време или по-кратка работна 
седмица . Съобразете се с тези, които се нуждаят от това .  Нуждаете 
се от техния талант и умения, така че направете необходимото, за да 
можете да ги имате на разположение . Не решавайте, обаче, че всички 
възрастни работници искат да се прибират в къщи по-рано . Някои 
може да са мотивирани да продължат да работят усилено при същото 
работно време, както до сега .

„Следобедът знае това, 
което сутринта даже не е 

предполагала .“ 
Шведска поговорка 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРОЕКТЪТ  MEET CHANGE: РЕЗЮМЕ

Проектът MEET Change отговаря на предизвикателството, свързано със заста-
ряването на населението, като допринася за подобряване на достъпа на въз-
растните работници и служители до програми за обучение на ниво компания . 
Чрез информиране и обучение на HR мениджъри и обучители на възрастни и 
подпомагане на възрастните нискоквалифицирани работници да приемат про-
мяна в работната си среда и да участват в програми за обучение и образование, 
проектът MEET Change повишава привлекателността и достъпа до програми за 
учене през целия живот на възрастни нискоквалифицирани лица .    

Във всички нови държави-членки се осъществяват големи демографски про-
мени и е налице тенденция на застаряване на работната сила в резултат на 
намаляване на населението, ниска раждаемост и  нетна емиграция . 

През 90-те години на миналия век в процеса на преход, много източно-евро-
пейски държави възприемат политиката на ранно пенсиониране, за да избегнат 
масови съкращения в компаниите и високи нива на безработица . Тази политика 
бавно се променя през новия век и днес възрастта за излизане от пазара на 
труда е ниска в много от новите държави-членки . Възрастта за пенсиониране 
повечето от тях е повишена с две до три години и е над 60 години, с оглед пови-
шаване на участието на пазара на труда .  Но, докато повечето от програмите за 
ранно пенсиониране са прекратени, нагласите на заетите и на работодателите 
не са се променили толкова бързо и адекватно: не се счита за особено необхо-
димо да се осъществява кариерно планиране  за заети на 50-годишна възраст 
или с 25 – 30 години трудов стаж . В същото време, работата на едно и също място 
все още продължава сравнително дълго в новите държави-членки, независимо 
от факта, че периодът на „една и съща работа за цял живот“ приключи . Много 
възрастни нискоквалифицирани работници работят в една и съща компания за 
десетилетия и често вършат един и същи вид работа . 

Конкретните цели на проекта са да 

• повиши участието на възрастни нискоквалифицирани работници и слу-
жители във вътрешнофирмено обучение, ротация на работното място и 
сходни програми за обучение;  

• подобри качеството на мерките в областта на обучението на възрастни, 
предназначени за възрастни нискоквалифицирани работници (на ниво 
компания);

• подпомогне HR мениджърите, обучителите на възрастни, представители-
те на социалните партньори и други лица, ангажирани в планирането и 
реализирането на мерки за обучение в компаниите, по-добре да разберат 
и откликват на потребностите на потребностите на възрастните нискоква-
лифицирани работници .  

www .meet-change .eu
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Като осъществява дейности за постигането на тези цели, проектът отговаря на 
образователното предизвикателство, свързано със застаряването на населе-
нието в Европа  и предоставя на HR мениджърите и други специалисти, ангажи-
рани с обучението на възрастни на ниво компания  практически възможности 
да подпомагат възрастните нискоквалифицирани заети за развитие на знания-
та и компетентностите им .

ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОВЕДЕНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ И ИНТЕРВЮТА ПО 
ПРОБЛЕМИТЕ НА МОТИВИРАНЕТО НА ВЪЗРАСТНИ 
НИСКОКВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ  

В рамките на проект MEET Change бяха проведени две изследвания в периода 
януари - април 2013 г . от участващите в проекта организации в Словения, 
България, Италия, Унгария и Австрия, едното сред компании, а другото сред 
доставчици на обучение и продължаващо образование . В проучванията са 
участвали общо 183 компании и 98 доставчици на обучение и продължаващо 
образование . В периода февруари – март 2013 г . са проведени дълбочинни ин-
тервюта с възрастни нискоквалифицирани работници в Словения, България и 
Унгария, с помощта на съвместно разработен въпросник . 

Проучване сред компании 

Болшинството от участвалите в проучването компании редовно или често 
предоставят обучение  на своите работници и служители, главно във връзка 
с въвеждане на нова технология  (66%), здравословни и безопасни условия на 
труд (65%) и за развитие на умения, свързани с изпълнение на длъжностните 
задължения (60%) . Повечето от компаниите декларират, че не организират обу-
чения, предназначени специално за възрастни работници, защото не искат да 
ги отделят от останалите . Само половината от компаниите споделят подобна 
позиция по отношение на нискоквалифицираните заети . Около една трета от 
компаниите (34% за възрастните и 27% за нискоквалифицираните работници) 
заявяват, че не им се е налагало да местят работници на други работни места . 
Най-често срещаната причина за смяна на работното място за двете групи е 
здравословното състояние на работника, твърде тежка във физическо отно-
шение и/или предявяваща твърде високи изисквания към интелектуалните  
способности работа, както и преструктуриране на компанията или изисквания 
на трудовото законодателство .  Компаниите споделят, че срещат трудности 
при намирането на друго работно място, съответстващо на уменията и въз-
можностите на тези работници, на техните физически умения и очаквания и на 
здравословното им състояние . Според мнението на компаниите, нежеланието 
на възрастните и нискоквалифицирани работници да се преместят на друга 
работно място в компанията се дължи на следните причини: съпротива срещу 
промяната, защото не искат да сменят работната си среда, защото новата работа 
изисква обучение, както и заради по-ниските доходи и намалени   обезщетения . 
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Диаграма 1: Съгласие с позитивни и негативни твърдения за възрастните ра-
ботници 

Както се вижда от диаграмата по-горе (1), независимо от посочените проблеми, 
болшинството от компаниите имат позитивно мнение за възрастните работни-
ци . Те се възприемат като ценен източник на умения, ноу-хау и развити социални 
компетентности . Нежеланието на възрастните работници да се адаптират към 
промяната и да сменят работната си среда са посочени като проблематични,  
тъй като срещат трудности да се справят със съвременната скорост и натиска 
на работата . 

На компаниите е зададен въпрос относно мерките, които предприемат, за да се 
адаптират към застаряването на работната сила . 

Диаграма 2: Вашата компания осъществява ли едно или повече от посочените 
действия за адаптиране към застаряването на работната сила? 
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Най-популярната сред компаниите мярка за адаптиране към застаряването на 
работната сила е въвеждането на промени в работните процеси   (22%), след-
вана от програми за образование и обучение (21%) и програми в подкрепа на 
доброто здраве (18%)  . Сравнително голям брой компании (38%) не осъществя-
ват никакви мерки .  

Проучване сред доставчиците на обучение и образование 
на възрастни 

Проучването сред институциите за продължаващо образование и обучение на 
възрастни е фокусирано върху информацията и опита, които имат с целевата 
група, и прилагания към нея подход . 

Както се вижда от диаграмата по-долу, най-важните, според обучителите на 
възрастни,  обучения са тези за развитие на ключови компетентности, усъвър-
шенстване на професионалната квалификация и придобиване на нови профе-
сионални компетентности . 

Диаграма 3: Значение на видовете обучения за целевата група 

По отношение на създаването на курсове за целевата група изглежда няма 
„универсална рецепта“ . Оптималният курс трябва да е с такава продължител-
ност (49% съгласни) и толкова интензивен (44% съгласни) като всеки нормален 
курс, да се провежда през деня (57% съгласни) и извън работа (47% съгласни) . 
Интересно е да се отбележи, че само 20% от доставчиците на образование 
и обучение считат, че работното място е най-доброто място за обучение . 
Параметрите на всеки конкретен курс трябва да е съобразен със специфичния 
опит на съответния доставчик и на обучаваните като цяло .  

Доставчиците на образование споделят позицията, че при курсовете трябва да 
се прилага педагогически подход, съобразен с потребностите на възрастните 
нискоквалифицирани работници . Проблемите, с които се сблъскват са труднос-
ти при възприемането на неконвенционални подходи за обучение, ниска мо-
тивация и затруднения при усвояването на учебното съдържание .  Основните 
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мотиватори за представителите на целевата група да участват в курс в обуча-
ваща институция са, както следва: запазване на работата, усъвършенстване на 
знанията и уменията, кариерно развитие и намиране на нова работа .  Очевидно, 
тяхната трудна ситуация на пазара на труда е мотивацията за включване в до-
пълнителни обучения извън компанията . 

Поддържането на персонален контакт с обучавания по време на целия курс се 
счита за най-важния метод, утвърден в практиката, следван от разработване-
то на учебната програма на базата на анализ на потребностите от обучение и 
съответно приложимост на придобитите знания и умения в работата, както и 
проследяване на кариерата .  

Трите топ мотиватори за участие в курс за обучение, посочени от доставчиците 
са: запазване на настоящата работа (89% много важно и важно), карирано раз-
витие и развитие на индивидуалните знания и умения (84%) и намиране на нова 
работа (83%) . Съществуват и други важни причини, но не в такава степен .

Интервюта с възрастни нискоквалифицирани работници 

Настоящият доклад представя резултатите от дълбочинни интервюта с три-
десет работници в България, Унгария и Словения (по 10 интервюта във всяка 
държава). В интервютата са включени възрастни нискоквалифицирани работ-
ници от различни региони на всяка държава. Интервютата са проведени на 
работното място или в зала за срещи на съответната компания и са анонимни. 
Продължителността е приблизително от един час до час и половина.   Във всяка 
от компаниите е проведено само по едно интервю. От тридесетте интервюира-
ни работника, петнадесет са жени и петнадесет са мъже. Възрастта им варира 
между 55 и 67 години. Всички респонденти отговарят на двата критерия за целе-
вата група: възраст над 55 години и нискоквалифицирани. Болшинството от ин-
тервюираните работници имат стабилна заетост; над две трети от тях са имали 
трима и по-малко предишни работодатели и нито един – повече от пет. Когато 
са сменяли работодателя, лицата са търсили работа в сходни професионални 
области. Високата удовлетвореност на работниците от работата е базирана на 
тяхната добра оценка за условията на труд, взаимоотношенията с колегите и 
началниците и успешното справяне с работните задачи. Рядко се посочват не-
гативните аспекти на настоящата им работа и те касаят работното натоварване 
и организацията на труда. Едва ли някой от респондентите би искал да смени 
работата си, след като заявява, че иска да остане на настоящата позиция до пен-
сионирането си.  Ако се налага промяна, почти всички споделят, че ще търсят 
работа, сходна с настоящата или предходната. Ако за новата позиция е необхо-
димо обучение, почти всички интервюирани биха искали да участват в такова. 

Всички интервюирани лица оценяват положително опита си от участие в обуче-
ния.  Почти всички предходни обучения са свързани с работата им и са полезни 
за изпълнението на ежедневните задължения, проведени са в работно време в 
групи от колеги. Интересът към обучения, извън тези параметри е слаб. 

Почти всички респонденти одобряват идеята да бъдат ментори, да предават 
собствените знания и опит на нови работници. Друг интересен резултат е, че 
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болшинството от интервюираните се чувстват по-конкурентоспособни по отно-
шение на миналия си опит и обучението в процеса на работата.  

В заключение, много компании са създали добри условия на труд за своите въз-
растни работници. Интервюираните лица, обаче, не са преживели драстично 
преструктуриране в своята компания, което би изисквало от тях да се адаптират 
към нова/нежелана работна среда.  Обучение се приема за полезно, ако е пряко 
свързано с работата, организирано през работно време и в него участват коле-
ги.  За респондентите социалният аспект играе главна роля. 
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АСПЕКТЪТ РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕ  

Основна целева група на проекта са възрастни заети лица, които са работили 
продължително време една и съща работа, като възможности за обучение са 
липсвали или са били твърде ограничени . По долу е представена информация 
по отношение на пола, фокусирана върху работнички над 55- годишна възраст, 
които заемат позиции, изискващи ниска квалификация . В този контекст са раз-
гледани следните въпроси:  

• Участие в учене през целия живот и ниво на образование във връзка с ни-
вата на заетост: Повече ли са жените от мъжете, които работят на позиции, 
които не изискват квалификация или предполагат ниска квалификация?  

• Различия между половете в заплащането: Различието между половете в 
заплащането увеличава ли се с възрастта? Различието между половете в 
заплащането повече или по-малко е на позициите, свързани с ниска ква-
лификация? 

Използвани са само данни на ЕВРОСТАТ, за да се осигури сравнимост на инфор-
мацията за държавите .  

Както се вижда от графиката по-долу, равнищата на заетост на мъжете са по-ви-
соки и при двете категории – възраст и ниво на образование по ISCED .14  При 
жените с най-ниско образователно ниво равнището на заетост е най-ниско във 
всички участващи в проекта държави и в ЕС . Сред възрастните жени с ниско 
образователно ниво равнището на заетост е най-ниско в Италия и Унгария, а 
най-високо в Австрия .  

Графика 4: Равнище на заетост според  възрастта, пола и нивото на образова-
ние по ISCED, 2012 г.

Източник: ЕВРОСТАТ, 2013 г .

Не са намерени данни, показващи че повече жени отколкото мъже работят 
на позиции, свързани с ниска квалификация . Въпреки това, обаче, като се има 

14 ISCED – the International Standard Classification of Education



Мотивиране на възрастни работници и служители за промяна и включване в обучение 72

предвид значително по-високото равнище на заетост  на възрастните мъже с 
ниско образователно ниво  (52 .9% равнище на заетост на мъжете срещу 36 .4%  
равнище на заетост на жените на възраст от 50 до 64 години с ниско ISCED ниво), 
може да се предполага, че повече мъже отколкото жени работят на позиции, 
свързани с ниска квалификация . За възрастните жени с ниско образователно 
ниво е по-трудно да си намерят работа .  

Графика 5: Участие в учене през целия живот15 според възраст и пол, 2012 г. 

Източник: ЕВРОСТАТ, 2013 г

15 Всички дейности, свързани с учене, осъществени през живота, с цел развитие на знанията, 
уменията и компетентностите в личностен, граждански, социален и професионален план .   
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Както се вижда от горната графика, участието в дейности за учене през целия 
живот е по-високо при жените, отколкото при мъжете при всички възрастови 
групи и във всички участващи държави. Най-високо то е при младите жени и 
най-ниско - при възрастните мъже. Участието значително намалява с възрас-
тта - от 15.7% за жените на възраст между 25 и 34 години на 5% при жените на 
възраст от 55 до 64 години .

Графика 6: Разлики в заплащането на мъжете и жените според възрастта, 2011 

Източник: ЕВРОСТАТ, 2013 г

Разликата в заплащането по полов признак е най-висока в Австрия и най-ниска 
в Словения сред участващите държави . С изключение на Австрия, моделът 
на разликата в заплащането на жените и мъжете е един и същ: много ниска 
в младежките години (в началото на трудовия път), а след това нараства до 
45-годишна възраст (най-важният период, в който се изгражда кариерата и 
се изпълняват интензивни семейни задължения, свързани с отглеждането на 
децата), а после намалява до края на трудовия живот . В Словения разликата в 
заплащането на жените и мъжете е още по-негативна в началото и в края на 
трудовия път – жените печелят повече от мъжете . 

Не са намерени данни, които да доказват, че разликата в заплащането между 
жените и мъжете е по-голяма или по-малка, когато заемат позиции, свързани с 
ниска квалификация .  
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ДРУГИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА НА 
ЕС, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАСТАРЯВАНЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И 
МОТИВАЦИЯТА 

Категория: „Възрастни на работното място“ 

Управление на стареенето на практика: Подобряване  на достъпа на възрастните 
работници до професионално образование и обучение (ПОО)/Продължаващо 
професионално образование и обучение (ППОО)  в Европа 

Великобритания – Леонардо да Винчи – 2011 г .

Целева група: Възрастни работници Резултати и дейности:

• Разработване и пилотиране на уникален модел за учене, подпомагащ въз-
растните работници да се включат отново в учене и ПОО/ППОО 

• Създаване на система за съотнасяне на уменията и опита на възрастните 
работници към нивата на Европейската квалификационна рамка 

• Провеждане на между-секторно проучване на нагласите на работодателите 
към възрастните работници и явлението на застаряване на работната сила 

• Разработване и пилотиране на семинари за управление на стареенето за 
работодатели създаване на „Говорещи глави“ на DVD, съдържащи мнения-
та и опита на работодатели по отношение на възрастните работници 

Уеб сайт: http://www  .a-map  .eu/

Категория: „Учене в по-напреднала възраст“ 

TOP+ Обучение на по-възрастни лица – пилотен модел възрастни обучители на 
възрастни,   Португалия – Леонардо да Винчи – 2011 г .

Целева група: преподаватели и учители на възрастни, консултанти по кариерно 
ориентиране, желаещи да усъвършенстват компетентностите си, за да могат по-
добре да подпомагат възрастните в съответствие с потребностите им от обучение 

Резултати и дейности:

• Мултимедиен компендиум . Интерфейс и ключови документи, преведени 
на 22 европейски езика 

• Каталог на уменията и компетентностите

• Учебна програма, съответстваща на потребностите и възможностите на 
учителите, преподавателите и консултантите на възрастни 

• Идентифициране на нови умения и компетентности на ПОО учители, пре-
подаватели и други специалисти, подпомагащи ученето 

• Определяне профила на експерта по професионално образование и обу-
чение: принос за създаване на европейски стандарт и сертифициране 

Уеб сайт: http://www  .epesajms  .coop/topplus/
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Да направим преподаването на възрастни  полезно, 
адекватно и ангажиращо 

Великобритания - Грюндвиг – 2012 г .

Целева група: учители, преподаватели на възрастни 

Резултати и дейности: 

• Съдържание и съвети във връзка с обучението на учители  в присъствена 
форма 

• Единици за онлайн обучение и наръчник за посреднически агенции, рабо-
тещи с възрастни хора 

Уеб сайт: http://matureproject  .eu/

Категория: „Мотивация“

Създаване – Мотивация – Учене 

(CreMoLe) Румъния – Грюндвиг  – 2011 г .

Целева група: организации за обучение на възрастни, центрове за обучение, 
преподаватели на възрастни 

Резултати и дейности:

• Набиране на информация за добри практики във връзка с обучението  на 
възрастни;

• Набиране на информация за стратегии, основани  на креативност и кри-
тично мислене, които мотивират възрастните да участват в учене през 
целия живот;  

• Уеб сайт за разпространение  на систематизираната информация за стра-
тегии, основани  на креативност и критично мислене, които мотивират 
възрастните да участват в учене през целия живот; 

• Грюндвиг курс за обучение, който да допринася за подобряване на качест-
вото на европейските курсове за обучение предлагани на преподаватели-
те на възрастни .  

Уеб сайт: http://www  .cremole  .eu

Учене чрез иновативни концепции за управление, с оглед 
осигуряване на трансфер на знанията на възрастните хора 

Гърция, Швеция - Грюндвиг – 2011 г .

Целева група: Възрастни заети и безработни лица (над 50-годишна възраст), ра-
ботодатели, МСП, национални агенции, ангажирани с ПОО и ППОО, служби по 
заетостта, социални партньори, доставчици на обучение на местно, регионал-
но, национално и европейско ниво, образователни институции и институции за 
учене през целия живот . 
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Резултати и дейности:

• Анализ на демографските тенденции; 

• Анализ на проблемите свързани със застаряването на работната сила и 
пригодността за заетост;

• Проучване сред възрастни заети/безработни лица; 

• Разработване на Модел за управление на възрастта в предприятията; 

• Разработване на Наръчник управление  на оптимизацията на изпълнение-
то; 

• Разработване на измерими индикатори за изпълнение; 

• Анализ на характеристиките на възрастните работници; 

• Доклад относно възможностите за заетост на възрастни работници; 

• Разработване на учебни модули за развитие на уменията;  

• Обучаващи семинари за заети на възраст 50+;

• Обучаващи семинари за безработни на възраст 50+;

• Методически наръчник за Работен пакет „Определяне на тенденциите на 
застаряването и заетостта в ЕС“; 

• Методически наръчник за Работен пакет „Разработване на бизнес-концеп-
ции за управление на възрастта и инвестициите в HR сектора“ . 

Уеб сайт: http://like  .lllprojects  .eu/
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Проектът е финансиран с подкрепата на Програмата 
„Ученепрез целия живот“ на Европейския съюз 

Тази публикация представя 

• най-подходящите подходи и инструменти за управление на човешките 
ресурси в контекста на мотивирането  на възрастни нискоквалифицирани 
работници за промяна и включване в обучение  

• набор от нови методи и средства, съобразени с гледната точка на 
възрастните нискоквалифицирани работници  

Текстът е ясен и достъпен!

Достъпна на  www.meet-change.eu
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