
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Финансиран по програма "Еразмус +" – ключово действие 2 - Сътрудничествоза 
иновации и обмен на добри практики 

Проект “Нов подход към образованието,  
мотивацията и заетостта” 

„New Way – Educated, Motivated, Employed!“ 
	



В рамките на проект  “Нов подход към образованието, мотивацията и заетостта” 
(„New Way – Educated, Motivated, Employed!“), финансиран от програма „Еразъм+“ беше 
проведено проучване на настоящата ситуация на младежка заетост в 10 малки общини в 
България, Латвия, Полша, Португалия и Испания. Основната цел на това изследване е 
да анализира съществуващите модели на образование, мотивация и заетост, прилагани 
сред целевата група - младежи, които не работят и не учат (NEETs = Neither in 
Employment, nor in Education and Training1) и да предложи  възможности за подобряване 
на заетостта им.  
 
Всичко се случва в общността 
Проучването за всички общини от петте държави показа, че основната среда, която може 
да насърчи личностното развитие на младите хора и да ги подкрепи, е общността.  Ето 
защо подход, основан на местно партньорство, е най-добрият начин да се предоставят 
на младите хора (включително NEETs) повече възможности и по-ефективна подкрепа, 
като се гледа отвъд публичното финансиране и се използват ресурсите на общността. 
Моделът ЕМЕ (фигура1) е изграден точно върху тази промяна на взаимоотношенията в 
общността.  
 
Каква е разликата между предишни модели и ЕМЕ 
• първо, младите хора не се поставят в отделни целеви групи; 
• цялата общност, без изключение, участва в комуникационния процес, основан на 
разбиране и съзнателно, положително въздействие; това, според размера и 
предоставяните услуги, може да бъде община, квартал или териториална структура, 
обединена от принципите на самоуправлението; 
• изградено е неформално междусекторно и междуинституционално сътрудничество; 
• целите се основават на ценности, а не на статистика; 
• няма нужда от допълнителни институции или услуги за решаване на вътрешни 
проблеми. Правителството или институция не може самостоятелно да реализира тази 
визия. Напредък може да се постигне, ако всеки в общността поеме отговорностите си.  
 
Препоръки към общността  
В изследователските дейности по проекта участваха представители от широк кръг от 
сфери: образователни и културни институции, местни лидери, бизнес сектори, местни 
власти, NEETs, младежки работници, координатори по въпросите на младежта.. Те бяха 
насърчени да формулират препоръки към всички заинтересовани лица, които са 
свързани с проблемите на младите хора. Така, независимо от националността на 
участвалите интервюирани, бяха формулирани общи препоръки към местната власт, 
образователните институции, семейство и т.н., представени по-долу:  
 
Ü Младите хора могат да ръководят собствения си живот и да оказват положително 
влияние върху живота на своите връстници, те могат да помагат на другите - 
включително чрез доброволчество. Те могат да бъдат креативни и предприемчиви. 
Можем да имаме високи очаквания за способността на младите хора да поемат 
отговорност, да демонстрират лидерство и да успеят. Можем да разчитаме на младите 
хора да ценят и да се възползват от отворените за тях възможности. Те могат да бъдат 
включени и да добавят стойност по време на различни процеси, включително при 

																																																								
1	За	първи	път	съкращението	се	използва	във	Великобритания,	като	обхваща	16-24-годишните.	

Съгласно	дефиницията	на	ООН	понятието	„млади	хора“	обхваща	15-24-годишните.	



идентифициране на нуждите, предоставяне на услуги на своите колеги, одит на 
качеството и обучение на възрастни, за да направят услугите по-интересни и по-полезни. 
 
Ü Родителите и полагащите грижи могат да бъдат положителни ролеви модели, като 
знаят, че помагат на децата си чрез отговорно  родителство - активно да участват в 
тяхното обучение и развитие, да поставят ясни граници и да поддържат високи 
стремежи. Те трябва да знаят къде да потърсят съвет и помощ, ако се чувстват несигурни 
или имат проблеми. Родителите и полагащите грижа могат да изложат мнението си пред 
общността от какви услуги се нуждаят те и техните тийнейджъри, а местната власт да 
организира “Училища за родители”. 
  

Фигура 1 Моделът ЕМЕ 

 
Ü Лидерите на общността, доброволци и други възрастни могат да бъдат важни 
положителни примери за подражание. Общности, които имат силно участие в живота на 
младите си хора, им предлагат дейности, в които те да развият умения и да общуват с 
възрастните, като по този начин се изгражда доверието между поколенията. 



 
Ü Медиите, които влияят на общественото възприятие на младите хора, могат да 
осъзнаят сериозно въздействието на своята работаи да обърнат по-голямо внимание на 
начина, по който младежите и родителите се чувстват за информацията, която 
популяризират. Те могат да насърчават и укрепват положителните социални норми и 
ценности.. 
 
Ü Бизнес лидерите и професионалистите могат да отдадат час от своето време за 
подкрепа на младите хора, като разговарят за своята работа, съветват  
непривилегировани тийнейджъри или насърчават младежките предприятия и 
организации. Практиката показва, че младите хора, дори изоставащите в училище, се 
мотивират най-вече от контактите с бизнес средите.. Предприятията могат да 
популяризират позитивен образ  на младите хора и да играят жизненоважна роля в 
подпомагането им в заетостта, включително чрез стаж или други възможности за учене 
чрез  работа.  
 
Ü Учителите и преподавателите в колежите, са от основно значение за 
подпомагането на младите хора да се стремят и да постигат, което е най-сигурният път 
към добрите резултати в по-късния живот. Учителите  откриват проблемите рано и 
създават връзки с младежките работници и професионалистите в здравеопазването, 
психичното здраве и социалните грижи, които могат да помогнат на учениците да 
преодолеят бариерите пред ученето. 
 
Ü Младежките работници могат да предложат на младите хора висококачествени 
възможности за неформално учене, лично и социално развитие и да помогнат на младите 
хора да развият мотивация да реализират своя потенциал. Те могат да идентифицират 
рано специфични и сложни проблеми, за които младите хора се нуждаят от повече 
специализирана помощ.  
 
В рамките на проекта “Нов подход към образованието, мотивацията и заетостта” 
петте партньорски организации разработиха и реализираха обучителен модул, 
насочен към младежи с по-малко възможности за заетост. Това е приложим модел за 
обучение, основан на развитие на компетенции в подкрепяща среда (международен 
тренинг и последващи консултации), използващ най-добрите практики в ЕС за 
насърчаване на заетостта. Благодарение на проекта шестима млади хора от община 
Ситово имаха шанса да видят себе си по нов начин, а по-късно – и да предадат новите 
познания на свои връстници. Това емоционално преобразяване се случи на фона на 
мултикултурния град Толедо, Испания.  Мултикултурна беше и цялата младежка група, 
участваща в обучението, с представители от Литва, Полша, Португалия и Испания.  
 
Партньори:  
Национална асоциация на младежките координатори (Литва); 
Център за инициативи към ЮНЕСКО (Полша); 
Община Валонго (Португалия); 
СНЦ “Паралел – Силистра” (България); 
СНЦ “Рубеум” (Испания). 
 
Допълнителна информация 
www.paralel-silistra.net  
https://www.facebook.com/groups/njrka/   


