ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И
АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА
ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И
НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETS)

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И
АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА
ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И
НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETS)

София
2015

1

Настоящият доклад е изготвен по задание на УНИЦЕФ България от изследователска агенция ЕСТАТ.
Изказаните в него становища и мнения са отговорност единствено на авторите и не отразяват
непременно мненията и политиките на УНИЦЕФ. Докладът следва да бъде цитиран при всяко
преиздаване на материала – целия или части от него.

Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите,
които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)
© 2015 Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)

Изисква се разрешение за възпроизвеждане на текстове от тази публикация.
Моля, свържете се с отдел „Комуникации“, УНИЦЕФ България, тел: 02/ 9696 208.
Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ)
Бул. „Ал. Дондуков“ № 87, ет. 2, София 1504, България
Снимка на заглавната страница © UNICEF Bulgaria/2005/Penov

За повече информация, моля посетете страницата на УНИЦЕФ България на www.unicef.bg

Предговор
Световната криза от началото на 21-ви век предизвика сътресения във
всички сектори и се отрази върху съдбата и житейските перспективи на
много хора. Последиците от кризата рефлектираха болезнено и върху младите хора, като ги изправиха пред нови предизвикателства, включително
увеличаване на рискa от отпадане от училище, дългосрочна безработица,
маргинализация и социално изключване. Все повече млади хора не са ангажирани в образование, заетост и обучение и попадат в категорията NEETs
(Not in Employment, Education and Training).
За УНИЦЕФ България темата NEETs е особено важна в контекста на целите
на организацията: подобряване на достъпа до образование, заетост и обучение на подрастващите, разработване на възможности за „втори шанс“ за
преждевременно отпадналите от училище и на иновативни модели за реинтегриране на подрастващите и младите хора в заетост, образование или
обучение. Подрастващите и младежите на възраст от 15 до 24 г., които не
учат, не работят и не се обучават са във фокуса на изследването „NEETs в
България: Състояние и профил на подрастващите и младите хора извън
образование и заетост“. То очертава състоянието и профила на тези млади
хора и анализира факторите, които увеличават риска от попадане в групата
на NEETs.
Tова изследване има и друга цел: да мобилизира и обедини усилията на институциите на държавно и регионално ниво, местните власти, социалните
партньори и неправителствените организации за създаване на подкрепяща
среда за младите хора, за да могат да участват пълноценно в обществения
живот и да постигнат своя пълен потенциал. Защото дългосрочното преодоляване на предизвикателствата пред младите хора, които не работят и
не са ангажирани в учене и обучение, е възможно само ако се превърне в
общо споделена кауза от всички заинтересовани страни. NEETs имат имена
и лица, лична съдба и минало. От всички нас зависи да имат шанс за развитие и по-добро бъдеще, защото от техния успех зависи просперитета на
цялото общество.
Таня Радочай
Представител на УНИЦЕФ България
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● Списък на използваните съкращения

NEETs

Neither in employment nor in any education or training (младежи, които не
работят, не учат и не се обучават)

АЗ

Агенция по заетостта

АИКБ

Асоциация на индустриалния капитал в България

ББИА

Българска библиотечно-информационна асоциация

БСК

Българска стопанска камара

ДАЗД

Държавна агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда“

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане“

ЕС

Европейски съюз

ЗБППМН

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните

ЗВО

Закон за висшето образование

ЗЗД

Закон за закрила на детето

ЗПОО

Закон за професионално образование и обучение

ЗСП

Закон за социалното подпомагане

МИКЦ

Младежки информационно-консултантски център

МК

Министерство на културата

ММС

Министерство на младежта и спорта

МОН

Министерство на образованието и науката

МС

Министерски съвет

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НАПОО

Национална агенция за професионално образование и обучение

НМД

Национална мрежа за децата

НПДЗ

Национален план за действие по заетостта

НПИЕГМ

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за
младежта

НПО

Неправителствена организация

НСОРБ

Национално сдружение на общините в Република България
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ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ОУ

Общообразователно училище

ПОО

Професионално образование и обучение

РИО

Регионален инспекторат по образованието

СОП

Специални образователни потребности

СБУ

Синдикат на българските учители

УЦЖ

Учене през целия живот

ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на децата и учениците от
етническите малцинства

ЦПО

Център за професионално обучение

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETs)

1

Методологически
бележки

Изследователска агенция ЕСТАТ е ангажирана от УНИЦЕФ България да направи оценка
на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите, които не работят,
не учат и не се обучават (т.нар. група на NEETs). Оценката е базирана на поредица от количествени, качествени проучвания и дискусионни срещи сред подрастващи и младежи,
както и сред представители на заинтересованите институции. Целта е да бъдат изведени
конкретни препоръки за подобряване на системата с оглед ефективно справяне с феномена NEETs. Проучванията са проведени в периода 1-17 септември 2014 г., а дискусиите –
на 7 и 21 ноември и на 4 декември 2014 г.
За обозначаване на младежите, които не работят, не учат и не се обучават по-долу в текста е използвана абревиатурата NEETs.

1.1. Дефиниции
За правилното разбиране на данните са представени дефинициите, на които са базирани
инструментариумът и интерпретацията.
1.1.1. NEETs

Групата на NEETs (neither in employment nor in any education or training) включва младите
хора на възраст 15-24 г., които са безработни или икономически неактивни (според
определенията на Международната организация на труда) и не участват в никаква форма на обучение или курс за квалификация (Комитет по заетостта на ЕК).
1.1.2. Други дефиниции
Млади хора
Съгласно дефиницията на ООН1 млади хора са лицата на възраст между 15 и 24 години. В
текста, освен понятието „млади хора“, са използвани и две други понятия – „подрастващи“ –
лица на възраст между 15 и 18 г., и „младежи“ – лица на възраст между 19 и 24 г., както и
директното изписване на конкретните възрастови групи.
Заети

Лица, които към момента на проучването работят (вкл. стажуват) или имат работа, от която временно отсъстват (поради болест, отпуск при раждане на дете, родителски отпуск
и други) (Източник: НСИ).
Безработни

Лица, които към момента на проучването нямат работа, но са заявили, че търсят. Към
тази група причисляваме и трайно (продължително) безработните – лица, които са безработни от една или повече години (Източник: НСИ).
Икономически неактивни

Лица, които към момента на проучването не са нито заети, нито безработни (нямат работа, не търсят работа) (Източник: НСИ).
1

http://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf
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Малцинства
Когато в текста се говори общо за малцинства, се визират всички малцинствени етноси –
ромски, турски и други, но основно ромски и турски, тъй като техният дял е най-висок.
Когато става въпрос за конкретен етнос, той е изрично посочен с точното му наименование.
Уязвими групи

Групи, които са изправени пред по-висок риск от бедност и социално изключване. В тази
група се включват: етнически малцинства, безработни, хронично болни, нетрудоспособни и лица с увреждания, самотни родители, бременни жени, деца, лишени от родителска
грижа, включително деца, настанени в институции, жертви на насилие; мигранти и други
(източник: интернет портал на Европейската комисия, речник на термините в сферата на
социалната закрила и социалното включване).
Лица, ползващи социално майчинство

Лицата, получаващи месечна помощ за отглеждане на дете до 1 г. по реда на чл.8 от Закона
за семейни помощи за деца2.

Заинтересовани страни

Под този термин в текста се имат предвид всички институции и организации на национално и регионално ниво, работещи пряко или косвено по проблемите на NEETs.
Младежка гаранция

Страните от ЕС подкрепиха принципа на гаранцията за младежта през април 2013 г. Гаранцията за младежта е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира,
че всички млади хора под 25 години, независимо дали са регистрирани в службите по
заетостта или не, получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца
след като са напуснали формалното образование или са останали без работа. Това предложение трябва да бъде за работа, чиракуване, стаж или продължаващо обучение и да е
съобразено с нуждите и положението на всеки (Източник: Интернет портал на Европейската комисия).

1.2. Информация за проучванията
Подробната методология е представена в Приложение №2 към доклада.

1.2.1. Национално представително изследване сред лица между 15 и 24 г.
Изследването е проведено по метода на прякото стандартизирано интервю в дома на респондента, сред извадка от 1200 подрастващи и младежи.
Извадката е разработена на база на генерална съвкупност от 751 900 млади хора на възраст между 15 и 24 г. (източник: НСИ, 2013 г.). На 1% от извадката отговарят приблизително 7 519 души.

Използван е един въпросник с общи и специфични блокове, в зависимост от конкретния
статус на участниците към момента на провеждане на проучването (учащи, работещи,
нито учащи, нито работещи, други). Продължителността на интервюто варира между 15

2

12

Закон за семейни помощи за деца (в сила от 01.04.2002 г., посл. изм. ДВ. бр.109 от 20 декември 2013 г.), http://lex.bg/bg/laws/
ldoc/2135441920
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и 30 минути, в зависимост от броя на блоковете, които се задават на респондента.

Пълните данни (включително с профили по възрастови групи и отговори на лицата от
групата на NEETs) са поместени в Приложение №1 към доклада.
1.2.2. Качествено изследване по метода на фокус групата сред лица между 15 и 18 г.
и 19 и 24 г.
Проведени са 6 фокус групи с лица на възраст между 15 и 18 г. и 19 и 24 г., по две в областите Шумен (гр. Шумен и гр. Нови пазар), Сливен (гр. Сливен и с. Селиминово) и Монтана (гр. Лом и с. Медковец). Областите са фиксирани в техническото задание на УНИЦЕФ
България.

В състава на фокус групите са включени представители на групата на NEETs лица, които
са застрашени от попадане там и лица извън тази група.

Разработени са две модераторни схеми – едната за 15-18-годишни, а другата – за 19-24-годишни. Те са сходни като съдържание, но са съобразени със спецификите на съответните възрастови групи. Всяка от тях е организирана в тематични блокове, които следват
въпросника за националното представително изследване сред младите хора, но имат за
цел да добавят детайли към информацията от количественото изследване и да обяснят
получените резултати.
Имената в цитатите са измислени за запазване анонимността на участниците.

1.2.3. Качествено изследване по метода на фокус групата сред представители на заинтересованите страни на регионално ниво
Проведени са 3 фокус групи – по една в областите Монтана (с. Медковец), Шумен (гр. Шумен) и Сливен (гр. Нова Загора). В групите участват представители на институции и организации, работещи с деца и лица от категорията NEETs на регионално ниво.

За осигуряване на анонимност на участниците в цитатите в текста са запазени само
имената на институциите.
1.2.4. Качествено изследване по метода на дълбочинното интервю сред представители на заинтересованите страни на национално ниво
Проведени са 10 дълбочинни интервюта с представители на заинтересованите институции на национално ниво, в т.ч. министерства, агенции, неправителствени организации и
други.
За осигуряване на анонимност на участниците в цитатите в текста са запазени само
имената на институциите.
1.2.5. Консултации с представители на заинтересованите страни по метода Делфи
Целта на консултациите по метода Делфи е верификация на получените данни от проучванията и направените изводи и извеждане на конкретни препоръки за подобряване на
работата, свързана с феномена NEETs.
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1.2.5.1. Първи етап – онлайн дискусия
В рамките на първия онлайн етап ключови данни от количественото и качественото
проучванe, с кратка интерпретация на резултатите са изпратени на 23 представители на
държавни институции, училища, професионални гимназии, организации от неправителствения сектор, вкл. центрове за професионално обучение и социални партньори, с молба
да коментират данните и направените изводи в предварително разработен от екипа въпросник. Получени са 19 обратни връзки.
За осигуряване на анонимност на участниците в цитатите в текста са запазени само
имената на институциите.
1.2.5.2. Втори етап – дискусионна среща
В дискусия с Възложителя е решено вместо втори онлайн етап на метода Делфи да бъде
проведена дискусионна работна среща с представителите на заинтересованите страни,
на която да се верифицират резултатите и да се допълнят заключенията от проведените
проучвания чрез идентифициране на конкретни нови и съществуващи мерки, свързани с
NEETs, профилиране на мерките по подгрупи NEETs и извеждане на възможности за подобрение на междуинституционалната координация по проблема.
Участниците в консултациите по метода Делфи, както и други заинтересовани страни
(включително отказали да участват в първия етап), са поканени на дискусионната работна среща. В срещата участват 24 от поканените 31 представители на институции и
организации.

Участниците са разпределени в 4 групи, чиято работа се осъществява по метода „Jigsaw”.
Този метод дава възможност за обща работа и допълване на темите, обект на дискусия.
Първите две групи работят по темата „Описание и приоритизация на съществуващи и
планирани мерки, насочени към NEETs“, a вторите две – по темата „Идентифициране и
приоритизиране на подгрупите в групата на NEETs (на база риск и спешност на интервенциите)“, съгласно представените изводи от количественото проучване. „Подреждането на
пъзела (jigsaw)“ става чрез размяна на резултатите от общата работа и идентифициране
на начините, по които конкретните съществуващи и нови мерки могат да бъдат прилагани за изведените и подредени по приоритетност подгрупи NEETs.
За осигуряване на анонимност на участниците в цитатите в текста са запазени само
имената на институциите.
1.2.6. Дискусионни срещи с представители на групата на NEETs
В допълнение към предвидената дискусионна среща със заинтересовани страни са проведени още две срещи (дискусии) с младежи от групата на NEETs. Целта на срещите е да
осигурят обратна връзка с целевата група, както и да установят мотивацията на NEETs
за учене, работа и житейска реализация и нагласите им към училището и образованието.
Срещите са проведени на 21 ноември 2014 г. – в гр. Ихтиман, и на 4 декември 2014 г. – в гр.
София. Ихтиман е избран заради общностните специфики, съвместното съжителство на
различни етноси и наличието на основни предпоставки за формиране на NEЕТs – провинциална среда, ниска степен на икономическо развитие, безработица, голяма ромска общност. София е избрана като контролна за установяване на различията София – провинция,
предвид факта, че всички проучвания са проведени в провинциални райони.
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Всички участници в срещите са представители на групата на NEETs или са с висок риск
от попадане в нея. Подбрани са лица от български и малцинствени етноси (роми и турци)
на възраст между 15 и 24 години (приблизително във всяка от единичните възрасти),
поравно разпределени по пол, с различни профили според основните предпоставки за попадане в групата на NEETs, изведени от количественото проучване. В срещата в Ихтиман
участват 10 души, в срещата в София – 9 души.

Дизайнът на срещите е подчинен на идеята да се премине през миналото (детството), настоящето (актуален статус) и бъдещето (идеи, намерения и мечти). Използвани са разнообразни методи на работа с групите, съобразени с възрастта, социалния и емоционален
статус на участниците: вдъхновяващи истории, мозъчна атака, рисуване на най-важните
епизоди от житейския цикъл, пазар на идеи, свободна дискусия.
Имената в цитатите са измислени за запазване на анонимността на участниците.

1.3. Специфики на представянето на данните и анализа
Този доклад коментира данните от всички проведени проучвания и срещи. Където
това е възможно, те се съпоставят и допълват с цел получаване на възможно най-пълна
картина. В текста са включени два типа резултати:
● От националното представително изследване

Тези данни са представени под формата на графики и таблици. В заглавието на всяка
графика или таблица е включена информация за т.нар. „база“. Базата представлява брой
лица, отговорили на съответния въпрос, или брой лица, принадлежащи към определена
група (например групата на NEETs).
ПРИМЕР: „База: всички 1200“ означава, че данните са базирани на пълната извадка от 1200 души; „База: NEETs 267“ означава, че данните са базирани на съвкупността от NEETs – лица, които не учат, не работят и не се обучават към
момента на проучването.

В количественото изследване се разглеждат група на NEETs и контролна група. За контролна група са приети лицата извън групата на NEETs, които осъществяват поне една
от трите дейности (учат, работят или се обучават).
● От качествените проучвания, в т.ч. дискусионните срещи

Тези данни са представени под формата на цитати на оригиналните изказвания на респондентите, с характеристика на типа респондент/ група, от която са изведени при запазена анонимност на участниците.
На местата, на които базите са ниски (т.е. работи се с малък брой лица от съвкупността), са
използвани доказателства (цитати) в подкрепа на данните от качествените проучвания.
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2

Описание
на NEETs

2.1. Брой
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2013 г. в България има
751 900 лица на възраст между 15 и 24 г. Разпределението им по възрастови групи, пол
и тип населено място е представено в табл. 1.
Таблица 1. Разпределение на младите хора в генералната съвкупност по възраст, пол и тип
населено място (нси, към 31.12.2013 Г.)

Тип населено място и пол
Общо
Градове
Села

всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени
всичко
мъже
жени

Възрастова група
15 – 18 г.
254 971
131 284
123 687
185 445
95 182
90 263
69 526
36 102
33 424

19 – 24 г.
496 929
255 998
240 931
377 527
192 027
185 500
119 402
63 971
55 431

Общо

В % към
всички

751 900
387 282
364 618
562 972
287 209
275 763
188 928
100 073
88 855

100.0%
51.5%
48.5%
74.9%
38.2%
36.7%
25.1%
13.3%
11.8%

Националното представително изследване сред 15-24-годишните показва, че с най-голям
дял в тази съвкупност от млади хора са учениците, следвани от работещите.

Младежите, които нито учат, нито работят, нито се обучават (NEETs), са третата по
размер група – около 22%, като малка част от тях са заети с отглеждане на деца (социално майчинство). Всеки пети от младите хора на тази възраст е студент.
Графика 1. Основно Занимание (База: всички, 1200 души)

NEETs

Забележка: Общата сума надхвърля 100%, тъй като някои от лицата имат повече от едно основно
занимание; от групата на ползващите социално майчинство са изключени учащи и обучаващи се.
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Резултатите от проучването сочат, че делът на NEETs сред младите в училищна възраст
(15-18 г.) е малко под 11%, а сред по-големите (между 19 и 24 г.) достига 28%.
Графика 2. Дял на NEETs по възрастови групи

Изчисленията на база на генералната съвкупност от 15-24-годишните в страната показват, че в страната има 167 670 млади хора, които не са заети и не участват в никаква
форма на обучение. 26 650 от тях са на възраст 15-18 г. и 141 020 – на възраст 19-24 г.

2.2. Структура на NEETs по социално-демографски признаци

Според националното представително проучване младите хора в групата на NEETs се характеризират с ясно очертан социално-демографски профил. Мнозинството от тях са
със средно или по-ниско образование, живеят предимно в малки населени места и
повече от половината от тях принадлежат към малцинствените етнически групи
(граф.3). Около 55% са безработните (нямат работа, но търсят), останалите 45% заявяват,
че не търсят работа.
Графика 3. Дял на NEETs в различните групи (сортирани в низходящ ред в рамките на групите)
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Социално-демографският профил на NEETs по-долу е представен според степента на
риск от присъединяване към групата, която „носи“ всеки от признаците.
2.2.1. По образование
Образованието е социално-демографската характеристика, която определя в найголяма степен попадането или непопадането в групата на NEETs. Според изследването на Eurofound „NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics,
costs and policy responses in Europe“, 2012 г., лицата с ниско равнище на образование са застрашени в тройно по-голяма степен от попадане в групата на NEETs в сравнение с тези с
висше образование. Тази теза се подкрепя и от данните от актуалното проучване, според
което делът на NEETs сред хората с основно и по-ниско образование е над 4 пъти по-висок, отколкото сред завършилите висше (виж граф. 3).
Националното представително изследване сред 15-24-годишните показва, че в състава
на NEETs се включват лица с всички възможни степени на образование, както и без
образователна степен (граф.4).
Графика 4. Профил по степен на образование (База: NEETs, 267; Контролна група, 563 души*)

Преждевременно
отпаднали
от училище
47%**

9%

* В контролната група не са включени лицата със средно, основно и по-ниско образование, които учат
или се обучават; ** Сумата е вярна, разликата идва от закръгления (27.4% и 19.5%).

В профила на NEETs по образование се различават пет основни подгрупи, идентифицирани и от представителите на заинтересованите страни в хода на проведените качествени изследвания. За някои от тях няма достатъчно данни в количественото проучване,
затова където е възможно са използвани данни от други източници.
● Млади хора, никога непосещавали училище

Данните на НСИ от последното преброяване на населението показват, че 1.2% от населението на възраст над 7 години (81 000 души) никога не са посещавали училище3.
Въпреки че националното изследване не позволява да се проследи какъв дял от тази гру3

В проучването делът на лицата, които никога не са посещавали училищ е 0.8%. На база на толкова малка съвкупност е невъзможно да се правят заключения.
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па придобива впоследствие статус на NEETs, тя може да бъде оценена като една от високорисковите.

Тази група е възможно „най-рискова“, с оглед на липсата на ключови компетентности и почти невъзможна личностна и професионална реализация.
(Делфи, МОН)

● Млади хора, преждевременно отпаднали от образователната система

Съществен дял в групата на NEETs са младите хора, отпаднали преждевременно от образователната система. Според националното изследване общо 47% от NEETs са прекъснали обучението си преди завършване на средно образование. Всеки четвърти
e напуснал училище, преди да е приключил с основното си образование. В контролната
група делът на преждевременно отпадналите е значително по-нисък – само 3% са лица
без основно образование и около 6% са отпаднали след осми клас.
За допълване на профила на тази група е важно да се отбележи, че 86% от преждевременно отпадналите от училище са лица от малцинствените етнически групи, като 2/3 от тях
са роми.
Тази група също е с висок риск от попадане в групата на NEETs, доколкото младежите
нямат квалификация и образователен ценз и не могат да се реализират на пазара на труда.

Голяма част от тази група (на NEETs) се формира от преждевременно напусналите.
(Дълбочинно интервю, МОН)

● Млади хора със завършено средно образование

Делът на тази група в състава на NEETs според данните от националното представително
проучване е най-голям – 48%. Това са младежи, които се присъединяват към NEETs след
завършване на средно образование (втори пиков период, виж профила по възраст по-долу). Комбинацията от излизането на пазара на труда след придобиване на образователна
степен и други фактори от житейския контекст на младите хора (например проблемна семейна среда, липса на подходящи условия за работа, причини от здравословен или личен
характер) увеличава риска от придобиване на статус NEETs.
Много от завършилите средно образование, неживеещи в големите градове поради липса на средства, се връщат в малките населени места и единственият
вариант да си намерят работа са временните и сезонните заетости.

(Делфи, РИО, гр. Монтана)
По формални характеристики в групата на NEETs попадат и младежи, които завършват
средното си образование, но започват работа без регламентирани трудовоправни отношения, в т.нар. „сив сектор”. Те нямат регистрация в бюрата по труда, реално са ангажирани и полагат труд, но тъй като не са социално осигурени, системата не може да ги „улови”
и идентифицира.
Голяма част от неактивните младежи работят без трудово-правни отношения, включително и с почасово заплащане и не се регистрират в Дирекции „Бюра
по труда”. Тези работещи млади хора нямат трудовоправна защита и по формални показатели попадат в групата на NEETs, независимо, че работят.

(Делфи, КТ „Подкрепа“)
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● Млади хора с незавършено висше образование

В групата на NEETs се включват и младежи, които започват да учат във висши училища,
но поради някакви причини прекъсват образованието си, преди да са получили бакалавърска степен. В проучването техният дял е едва 0.4% - твърде нисък, за да бъде анализиран обстойно.
В групата на NEETs попадат и младежи, които продължават образованието си в
образователно-квалификационна степен бакалавър, но не завършват своето образование, които нямат квалификация, изградени трудови навици и мотивация
за работа, както и младежи от семейства на имигранти, поради съществуващите езикови бариери и културни различия.
(Делфи, МТСП)

● Млади хора със завършено висше образование

Макар и малък, дял в групата на NEETs се формира и от младежи със завършено висше
образование (5%). Тези младежи остават извън пазара на труда, защото не успяват да намерят подходяща за квалификацията си работа или не са доволни от предлаганото заплащане. Някои от тях предпочитат да останат вкъщи и да не работят, отколкото да работят
нископлатена работа.
2.2.2. По етническа принадлежност

Националното представително изследване показва, че 51% от младите хора в групата
на NEETs са от ромската и турската етнически групи, а 46% са българи. Относителните дялове на малцинствените етноси в NEETs са значително по-големи в сравнение с тези
в контролната група – делът на ромския е над 5 пъти, а на турския – 1.5 пъти по-голям
(граф. 5).

Въпреки че количествените данни показват, че българският и другите етноси са с почти
равни дялове в групата на NEETs, сред представителите на институциите, участвали във
фокус групите и дълбочинните интервюта, е разпространено мнението, че мнозинството от NEETs са представители на ромската етническа общност. Тази хипотеза произтича
от факта, че младите хора от ромски произход са с най-висок дял сред преждевременно
отпадналите от училище, а тази група впоследствие формира значителна част от NEETs.

Графика 5. Структура на NEETs и контролната група по етническа принадлежност
(База: NEETs, 267 души; Контролна група, 933 души)

Представителите на институциите смятат също, че е налице тенденция към повишаване на дела на етническите българи сред NEETs. Макар че това твърдение не може
да бъде доказано чрез данните от количественото изследване, то изглежда логично на
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фона на продължаващите миграционни процеси и нарастващата конкуренция в големите
градове и столицата. С оглед на това е препоръчително проследяването на динамиката по
етноси във времето и предвиждане на допълнителни мерки за превенция.

Статистически значимите различия в дяловете дават основание етническата принадлежност да бъде определена като втория рисков фактор за попадане в групата на
NEETs. Ромите са 4 пъти, а турците – 2 пъти по-застрашени от попадане в ситуация на
NEETs в сравнение с етническите българи. Това се дължи най-вече на по-големите дялове
нискообразовани лица и лица без образование в тези общности. Особено застрашени са
жените от малцинствените етноси – данните от проучването показват, че вероятността
една жена с ромски произход да попадне в групата на NEETs е 5 пъти по-висока в сравнение с вероятността това да се случи на жена от българския етнос.
2.2.3. По тип населено място

Третият рисков фактор за присъединяване към групата на NEETs е типът населено
място. Националното изследване показва, че 63% от младите хора, които не учат, не работят и не се обучават, живеят в малки населени места – села и малки градове (различни
от областните центрове).
Колкото по-малко е населеното място (като тип), толкова повече нараства делът на NEETs
там (граф. 6). Делът на NEETs в селата е почти 3 пъти по-голям от този на NEETs в София и
2 пъти по-голям от този на NEETs в областните центрове. Най-малко неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора има в столицата.
Ситуацията в контролната група е противоположна – 58% от младите хора, които учат и/
или работят и живеят в столицата или областните центрове.

Графика 6. Структура на NEETs и контролната група по населено място
(База: NEETs, 267 души; Контролна група, 933 души)

Ясно изразените различия по тип населено място се дължат на миграционните процеси
от селата и по-малките градове към областните центрове и София в последните години, в които участва предимно младото население4, търсещо възможности за обучение и
професионална реализация. В резултат селата се обезлюдяват, а жителите на необластните градове рязко намаляват. Това води до затихване на икономическите функции на тези
населени места. Започват да се проявяват и социални дефицити –липса на интелектуални
забавления, ограничен достъп до интернет, недостиг на информация за възможности за
обучение и работа, вследствие на което настъпват и неблагоприятни промени в социалната среда. Всичко това поставя младите хора в малките населени места във висок риск
от попадане в групата на NEETs.
4
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НСИ, Механично движение на населението през 2013 г. по местоживеене, области, възраст и пол
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Проблемът е и в малките населени места, в Северозападна България, в бедните
райони, в селските райони, където липсата на трудова реализация на родителите често води до дефект и при реализирането на учебните резултати и ходенето на училище от самите деца.
(Фокус група със заинтересовани страни, с. Медковец)
Резултатите от изследването на Eurofound подкрепят същата теза – младите, живеещи в
отдалечени райони и малки градове, придобиват статус на NEETs до 1.5 пъти по-често в
сравнение с тези, които живеят в средно големи или големи градове5.

2.2.4. По пол

Делът на мъжете и жените сред NEETs е почти равен – 52% към 48%. Тези данни обаче са
валидни единствено за българската етническа група, която като най-многобройна, формира общия профил на NEETs.
При малцинствените групи полът се очертава като четвърти рисков фактор за присъединяване към групата на NEETs. Делът на жените сред тях е почти 3.5 пъти по-голям,
отколкото в контролната група, а този на мъжете 2.3 пъти. Това се дължи основно на общностните специфики при малцинствата.
Графика 7. NEETs по пол и етническа
принадлежност (База: 267 души)

Графика 8. Контролна група по пол и
етническа принадлежност (База: 933 души)

2.2.5. По възраст
Националното проучване сред младите хора показва, че дяловете на NEETs сред младите хора се увеличават след завършване на някаква образователна степен. Първият пик е във възрастовата група 15-19 г. Там се наблюдава ръст на NEETs с 9 процентни
пункта, който се дължи на нарастване на броя на преждевременно отпадналите от училище. Вторият пик е след завършване на средно образование. Според данните всеки трети,
завършил средно образование, се озовава трайно в ситуацията нито да учи, нито да работи, нито да се обучава и остава в нея повече от една година. На графиката се виждат и
бавните темпове, с които намалява делът на NEETs по възрастови групи – едва с около 2
процентни пункта на година.
5

Eurofound, NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
2012, стр. 54
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Графика 9. Дял на NEETs във всяка от възрастовите групи

Възрастта не може да бъде определена като предпоставка за придобиване на статус
NEET, както останалите социално-демографски характеристики. Този признак обаче дава
представа кога са необходими интервенции от страна на институциите. От гледна
точка на превенцията за попадане в групата на NEETs първата група мерки трябва да
бъде приложена преди първия пик, по отношение на 15-19-годишните, с цел намаляване
на преждевременното отпадане от училище. Втората група мерки трябва да влезе в сила
преди втория пик, т.е. преди завършване на средно образование, с цел подпомагане на
продължаването на обучението или кариерно ориентиране.

2.3. Основни подгрупи NEETs

NEETs представляват разнородна категория, която обхваща различни подгрупи, с различна степен на уязвимост, характеристики и нужди. Най-общо в NEETs попадат две основни категории незаети лица (дефинициите са на НСИ):

● Безработни – лица, които към момента на проучването нямат работа, но са заявили, че
търсят.
● Икономически неактивни – лица, които към момента на проучването не са нито заети,
нито безработни (нямат работа, не търсят работа).
В рамките на тези две категории могат да бъдат изведени пет подгрупи NEETs, обособени и на база наличие на образователна степен и опит, в допълнение към статуса им по
отношение на пазара на труда и образователната система (граф.10).
Графика 10. Основни подгрупи NEETs (База: NEETs, 267 души)

Безработни:
55.4%

Икономически
неактивни:
44.6%

26

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETs)

Двете категории са представени според степента на риск от дълготрайно оставане със
статус NEETs – първо икономически неактивните като по-високорискови, а след това безработните. В рамките на категориите подгрупите са изведени според техния размер, започвайки от най-голямата.
2.3.1. Икономически неактивни

Групата на икономически неактивните съставлява близо 45% от NEETs. Тя се определя от представителите на заинтересованите страни като най-рискова от гледна точка на
продължителното оставане в статус NEETs.
Икономически неактивните лица са изгубили своите трудови навици и нямат
стимул да търсят постоянна заетост. Те са в по-малките населени места.
(Делфи, МТСП)

2.3.1.1. Неактивни, нетърсещи работа
Най-голям дял в групата на неактивните заемат лицата, които не работят, не търсят работа и не са заети с отглеждане на деца до 1 г. – около 32% от NEETs (граф.10 горе).

Тази подгрупа се състои предимно от младежи с ниско образование, които никога не са
работили. Близо половината са етнически българи, по-голямата част от които със средно образование. Останалите са от малцинствата, като повечето са роми и са без основно
образование (граф.11).
Графика 11. Подгрупа икономически неактивни NEETs (База: NEETs, Нетърсещи работа, 86 души)

* В други са включени етническите българи без средно образование и ромите и турците със завършено
средно образование, които поради малкия си брой в извадката са обединени.

Към тази група заинтересованите страни причисляват и още няколко категории лица,
при които придобиването на статус NEETs се дължи на особености на физическото, психическото им състояние или средата. Такива са:
● Лица с физически или психически увреждания, включително вследствие на претърпени злополуки.

27

● Лица, полагащи постоянни грижи за член/ членове на семейството.

В групата на икономически неактивните е необходимо да се посочат и младите
хора, които са неактивни поради видове увреждане или поради състояния, вследствие на зависимости, поради полагане на постоянни грижи за семейство – за
по-малки деца или за болен или с увреждане член в семейството.
(Делфи, НМД)

● Млади хора, ограничавани от общностни или религиозни специфики.

● Младежи, произхождащи от богати семейства, които са осигурени финансово и нямат
желание и мотив за трудова реализация.

Като говорим за деца в риск и за семейства в социално изключване, трябва да кажем за какви групи говорим. Категориите са няколко: от крайно маргинализирани, които живеят в крайна бедност и нищета, до затворени общности с големи
възможности и потенциал.
(Дълбочинно интервю, ДАЗД)

● Обезкуражени младежи с висше образование, които не търсят работа.

Тук са младите хора с висше образование, които не търсят работа и/или нямат
трудов стаж. Можем да дадем не малко примери за млади хора с висше образование (дори с две), които нямат никакво желание да търсят работа (поне в България) и наистина са трайно безработни.
(Делфи, Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот)

2.3.1.2. Неактивни, отглеждащи деца до 1 г. (социално майчинство)
Малкият брой лица от тази група в извадката (33 души) ограничава възможностите за
анализ. Въпреки това, данните показват, че това е сравнително еднородна група – близо
90% са жени от ромски и турски произход с основно или по-ниско образование.
2.3.2. Безработни

Безработните формират втората голяма категория в състава на NEETs. В сравнение с
икономически неактивните те имат по-голям шанс за придобиване на друг статус, поради
факта, че вече са активирани. Делът на тази група е общо 55%. Тя включва три подгрупи,
най-голямата от които е тази на безработните лица с по-ниско от средно образование
(виж граф.10 горе).
2.3.2.1. Безработни с по-ниско от средно образование

22% от NEETs са безработни млади хора, преждевременно отпаднали от образователната система. В тази група влизат предимно роми от мъжки пол. Делът на ромските
жени в групата е нисък, тъй като мнозинството от тях са част от икономически неактивните.
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Графика 12. Подгрупа безработни с по-ниско от средно образование (База: 58)

2.3.2.2. Безработни с минимум средно образование и без опит
Всеки пети NEETs, търсещ работа, има завършено средно или висше образование, но не е
работил никога. Приблизително две трети от групата са етнически българи, останалата
една трета са от малцинствата. Близо 63% живеят в малки населени места – градове, различни от областен център, и села. Съотношението мъже – жени е 63% към 37%.
2.3.2.3. Безработни с минимум средно образование и с опит

Едва 15% от NEETs са със завършено средно или висше образование и опит. Мнозинството от тази група (около 80%) са от български етнос, а близо две трети са с квалификация
(завършили средно професионално или висше образование).

2.4. Продължителност в ситуация на NEETs
Общо 44% от NEETs остават трайно (над 1 година) в ситуация да не учат, да не се
обучават и да не работят. Както може да се очаква от изведените характеристики, найкратко в такава ситуация са завършилите минимум средно образование и тези с опит. С
приблизително 4 месеца повече остават младите хора със завършено образование, но без
опит. Най-продължително към групата на NEETs принадлежат преждевременно отпадналите от училище (незавършили средно образование – общо 47% от NEETs) и особено тези
сред тях, които никога не са работили.
Графика 13. продължителност в ситуация на
NEETs (База: NEETs, без ползващи социално
майчинство, 234 души)

Графика 14. Среден брой години в ситуация
NEETs според образованието и опита
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Данните от проучването показват, че преждевременно отпадналите от училище NEETs
са с такъв статус от средно 3.5 години, а преждевременно отпадналите, които никога не
са работили – средно 4 години. Над ¾ от тези групи живеят в селата и малките градове,
приблизително 73% са във възрастовата група 19-24 г.

Данните от проучването категорично показват, че продължителността в положение
NEETs не зависи от икономическата активност на младите хора, а от образованието
им. За да се елиминира влиянието на годината на завършване върху продължителността,
на графиката са представени данни само за завършилите преди 2014 г.
Графика 15. Среден брой години в ситуация NEETs според образованието и икономическата
активност (база: neets, завършили преди 2013 г., Без ползващи социално майчинство, 83 души)

Продължителната принадлежност към групата на NEETs има негативен ефект върху
увереността и мотивацията на младите хора – 76% от респондентите, които не учат, не
работят и не се обучават по-малко от 1 година посочват, че очакват ситуацията им да се
промени в следващите 6-12 месеца. С всяка допълнителна година в групата на NEETs този
дял намалява. Само 26% от NEETs, които са в това положение повече от 2 години, очакват
то да се промени в близко бъдеще.
Графика 16. Очаквате ли ситуацията, в която сте (да не учите и/или работите) да се промени в
следващите 6-12 месеца? (База: NEETs, без ползващи социално майчинство, 234)
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2.5. Идентификация и мониторинг на NEETs
Консултациите по метода Делфи сред заинтересованите страни извеждат общото мнение, че групата на NEETs не е хомогенна, а включва разнообразие от подгрупи, всяка
със специфични потребности. Анализът на характеристиките и потребностите на всяка
от подгрупите NEETs е задължително условие за насочване на съществуващи и формулиране на адекватни нови мерки за всяка подгрупа.
Част от заинтересованите страни определят профила, като достатъчно ясен за прилагане
на мерки и услуги. Посочва се, че подгрупите съответстват на насочеността на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., доколкото програмата обхваща неактивни младежи, безработни с по-ниско от средно образование, безработни със
завършено средно и висше образование без опит.

Други отбелязват, че е необходимо още по-голямо прецизиране на профила на всяка подгрупа, така че да станат по-разпознаваеми за институциите.

Нужно е по-детайлно описание на всяка подгрупа, нейните разновидности и социално-демографски профил, за да може съответните институции да разпознаят съвсем конкретни социални групи, към които следва да насочат усилията си.
Не е възможно да се изработи модел на услуга, която да бъде достатъчно вариативна, за да обслужи нуждите на различните целеви групи. Необходимо е да се
отчете и спецификата на регионите, където има безработни или икономически
неактивни млади хора, да се вземат предвид миграционните процеси по икономически причини, както и социалните и образователни фактори за наличието на
NEETs във всеки регион.
(Делфи, НМД)

Представителите на заинтересованите страни извеждат препоръки към информацията, която е необходимо да се регистрира с оглед ранна идентифи-кация на потенциални
NEETs и разработване на диференцирани мерки и услуги:
● По отношение на демографските характеристики.

Смятаме, че е необходима информация за възрастта и семейния статус. Мерките и услугите за семейни и несемейни би трябвало да са различни, тъй като
едната и другата група имат различни потребности, задължения и условия на
живот.
(Делфи, Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот)

● По отношение на здравния статус.

Необходима е информация за здравословното състояние на представителите
от всяка подгрупа, за да се разработят диференцирани мерки и услуги.
(Делфи, МОН, Отдел ПОО)

● По отношение на социалния статус.

Да се дефинират по прецизен начин ползващите „социално майчинство“.
(Делфи, МТСП)

● По отношение на образованието.

Мерки за превенция на преждевременното отпадане на учениците чрез създаване
на образователна карта на България; проследяване на причините за отпадане и
адресирането им. Въвеждане на автономия на училищата и възможност да при-
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лагат различни модели и подходи, така че адекватно да решават проблемите в
местните общности; въвличане на родителите и други заинтересовани страни
от общността – бизнес, местна власт, читалище, поликлиника - в живота на
училището и учениците.
(Делфи, НМД)
● По отношение на заетостта.

За ОП РЧР би било полезно за всяка от групите да се направи анализ от гледна точка на пригодността им за заетост – наличие или липса на професионална квалификация, ключови компетенции; срещани трудности при търсене на
работа – какво най-много пречи на младежите да намерят работа; нагласи за
включване в стаж или чиракуване; желание да започнат собствена стопанска
дейност; нагласи за започване на работа или за продължаване на обучението;
осъзната необходимост от мерки за кариерно консултиране и професионално насочване и други
(Делфи, МТСП)
Необходимо е да се потърси информация какво би накарало (мотивирало) безработните и икономически неактивните да преминат към профила на работещите, например: заплата, добри социални условия, ненормиран работен ден и др.,
като приоритетът да е насочен към лицата, завършили средно образование с
или без трудов опит.
(Делфи, РИО, гр. Монтана)

● По отношение на характеристиките на групата на NEETs.

За разработване на диференцирани мерки и услуги е необходима информация за
причините, довели до попадане на младежа в групата, както и за потребностите, възможностите, интересите и желанията на младежите.
(Делфи, АЗ)

● По отношение на ефективността на взаимодействието с институциите.

Към съответните подгрупи следва да се прибави „институционалната успеваемост“ в програмите, проектите, мерките и интервенциите към момента, така
че да се установят дефицитите, както в работата на институциите, така и в
нормативната уредба, и да се преценят необходимите ресурси.
(Делфи, НМД)

Ключова препоръка на представителите на заинтересованите страни е да се изготви
карта на NEETs. Картата трябва да има възможност за актуализация в реално време и да
съдържа минимум:
● Демографски характеристики на NEETs.
● Здравен статус.
● Образователен статус.
● Опит и история на заетостта.
● Териториално разпределение на NEETs (по населени места).
● Принадлежност към определена подгрупа NEETs (като за целта за всяка от групите са
формулирани ясни характеристики).
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● Данни за потребностите на всяка подгрупа NEETs, включително диференцирани по териториален признак.

● Възможност за проследяване на процесите в подгрупите – формирането на нови подгрупи или тенденции към намаляване/увеличаване на дела на определени подгрупи.

Такава подробна карта е необходима база за прилагане на ефективни и адекватни на всяка подгрупа в групата на NEETs мерки и интервенции.
Друга препоръка е мерките за ограничаване на предпоставките за формиране на
NEETs да се групират по сектори, както следва:

● Социален сектор – насърчаване на възпитанието и грижата за децата, вместо използването на социалните помощи като източник на финансови средства за домакинството; гъвкави механизми за осигуряване на заетост, свързани с нуждите на работодателите; подобряване на взаимодействието между младежите и социалните институции.

В социалния сектор е необходимо да се осигурят по-гъвкави механизми и инициативи за осигуряване на заетост, опосредстване на връзката между работодател и търсещ работа, правилно насочване към конкретен вид труд и кариерно
ориентиране, по-добра адекватност на социалните трансфери, с оглед непопадане в групата на икономически неактивните лица; по-добра и целенасочена подкрепа само за най-уязвимите; осигуряване на подходящи услуги за информиране и
консултиране и др.
(Делфи, МТСП)

● Образование – промени в образователната система за обхващане на всички млади
хора в образователния процес, обвързаност на образованието с практиката, по-добра
координация между бизнеса и училищата, насърчаване за включването в курсове за
ограмотяване на неграмотни лица; неформални обучения, за които не се изисква предварителна квалификация и които са свързани с личните интереси на NEETs.
Създаване на условия за полагане на физически труд в училищата, по-добра координация между бизнеса и браншовите организации и училищата, намаляване на
теорията за сметка на практиката в училище, драстично подобряване на материално- техническата база, свързана с практическата подготовка в училищата,
оказване на материална помощ на училищата.
(Делфи, Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот)

● Икономика – насърчаване на работодателите да наемат и обучават младежи, стимулиране на развитието на МСП в малките населени места за осигуряване на заетост по
места.

В сектора на икономиката е необходимо да се развиват стимули за работодатели, които наемат младежи и им осигуряват непрекъснато обучения, да се минимизира влиянието на сивата икономика, да се насърчава развитието на малките
и средни предприятия, които осигуряват заетост в по-малките населени места.
(Делфи, МТСП)

● И във връзка със самите NEETs – изработване на система за ранно идентифициране
чрез възприемане на индивидуализиран подход, работа за промяна на отношението на
работодатели и институции към тези групи.
Ранно идентифициране на риска младежите да попаднат в групата на NEETs.
Стимулиране на активно поведение при неактивните и обезкуражени младежи
е ключов фактор за промяна в статута и излизане от групата. Индивидуализи-
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ран подход спрямо младежите от посочената група. Изграждане на работещи
местни сътрудничества с неправителствени организации с оглед повишаване
икономическата активност”.
(Делфи, Агенция по заетостта)
В рамките на проучванията и дискусионните срещи заинтересованите страни извеждат и някои виждания и препоръки по отношение на полити-ката за младежта
като цяло и NEETs като част от групата на младите хора.
Политиката за младежта е хоризонтална политика – тя интегрира мерки и интервенции, включени в различни стратегически документи в областта на образованието, трудовата заетост, социалните дейности и други. Като хоризонтална политика, в чието изпълнение са ангажирани редица държавни институции, политиката за младежта изисква
общосподелена визия, стратегически подход и координирани и съгласувани усилия
от всички заинтересовани страни.
Проведените проучвания сред заинтересованите страни очертават нееднозначни оценки
на държавната политика за младежта. Без да реферират конкретно към определени инициативи или мерки, мненията на експертите варират от принципно одобрение до критични бележки, насочени основно към липсата на системен подход към младежите, към
недостатъчното финансиране на младежките дейности и предизвикателствата на междуинституционалната координация на политиката за младежта.
Препоръките във връзка с провеждането на ефективна младежка политика са свързани
както с нормативната база, която да синхронизира различните аспекти на нормативните
актове за младежта, така и с конкретните мерки и интервенции.
Законодателството е раздробено. Трябва да се осъществи законова рамка, в която да се слеят законите с обща цел, чийто обект са младите хора.
(Делфи, КТ „Подкрепа“)

Необходимо е концептуално да се промени подходът за работа с деца и млади
хора в законите и той да премине от санкциониращ в подкрепящ. Необходимо е
да се отчете ролята на семейството и средата и тези фактори да станат част
от процеса на адресиране на трудностите, които срещат младите хора.
(Делфи, НМД)
Голяма част от препоръките са свързани с междуинституционалната координация и взаимодействието между държавните организации и НПО сектора.

Предлага се сформиране на мултидисциплинарни координационни екипи за ефективно изпълнение на политиката за младежта с участието на представители на всички заинтересовани страни, разписване на механизъм за взаимодействие с конкретни отговорности и срокове, както и опростяване на административните и бюрократични изисквания.
Да се създаде координационен неправителствен орган.

(Делфи, ДБТ, гр. Монтана)

(б.а. Необходимо е) опростяване на процедурите, оценка на ситуацията, информираност, съгласуваност на действията, контрол върху изпълнението на взети
решения за постигането на общата цел, оценка на въздействието и корекция на
действията, с оглед постигане на поставените цели.
(Делфи, БСК)
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Препоръчва се оценка на въздействието и системен контрол върху изпълнението на
политиката, законите и поднормативните актове, свързани с младежта.

Това, което на мен ми липсва, е контролът: контрол и ефект от мерките, които
предприемаме. Защото ние може да предприемаме всякакви законодателни мерки, но ако го няма мониторинга и теренния контрол, няма как да проследяваме
ефекта.
(Дълбочинно интервю, ММС)

Препоръчани са различни механизми за идентифициране, достигане и информиране
на NEETs – технологии, социални мрежи, т.е. преки канали, психологическа и консултантска дейност във връзка с поведението на NEETs, базирани в общността услуги, партньорства между институции и НПО, работа на младежите с младежи, масирани информационни кампании, директен контакт с лицата, които не учат, не работят и не се обучават,
формиране на култура за учене през целия живот и други.
Нужна е психологическа/консултантска дейност за повишаване самочувствието на младите хора, повишаване на разбирането им за съществуващите перспективи и че наличните модели на поведение са повече от познатите им, за разбиране предназначението на институциите и изграждане на доверие в тях.
Необходими са базирани в общността услуги – мобилни екипи, работа с медиатори, центрове в общността, обучение на връстници и др. Институциите трябва
да отидат при социалните групи, а не да се очаква обратното.
(Делфи, НМД)

С оглед по-ефективното достигане на младежите по места в процеса на идентифициране,
информиране и активиране се препоръчва привличането на съществуващи мрежи от
неправителствени организации. Това се отнася особено за организации, разположени в
селата и малките населени места, които са разпознаваеми от местните общности и младежите като центрове за достъп до информация и комуникация.

Такива са например читалищата и като част от тях – обществените библиотеки. По проекта „Глобални библиотеки – България” в страната функционират 960 обществени библиотеки с осигурено ИКТ оборудване и достъп до интернет за потребителите. 681 от тях
са разположени в села. Създадените и добре работещи партньорства между АЗ и ДБТ – от
една страна, и библиотеките – от друга, е добра основа са разширяване на сътрудничеството и в посока на мерките, заложени в Младежката гаранция, включително за идентифициране, осигуряване на достъп до информация и активиране на NEETs, особено в малките
населени места.
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3

Предпоставки за
присъединяване
към NEETs.
Политики, мерки
и възможности

NEETs са хетерогенна група, която се формира, освен под въздействието на социално-демографските характеристики, и под влиянието на различни ключови фактори/ предпоставки. Факторите/ предпоставките се диференцират както от гледна точка
на своята същност, така и според начина, по който действат върху групата. Комплексното
взаимодействие на различни фактори от институционален, системен и индивидуален характер увеличава риска от присъединяване към NEETs.

Проучванията и сред младите хора, и сред заинтересованите страни позволяват да се
идентифицират четири големи области, нарушенията в които стават предпоставка
за формиране на групата на NEETs.

1

Семейство,
социална среда и
начин на живот

2

Образование

3

Квалификация и
опит, поведение
на пазара на труда

4

Мотивация

Колкото повече проблеми са налице във всяка от областите за конкретния млад човек, толкова повече стават пречките пред него/ нея да продължи да се обучава или
да се реализира на пазара на труда. За най-уязвимите групи – малцинствата и лицата
с ниско образование, се наблюдават проблеми на практика и в четирите области, което
прави тяхното извеждане от групата на NEETs изключително трудно.
Изложението по-долу представя конкретно проблемните точки във всяка от областите,
които допринасят за формиране на групата на NEETs, начина им на въздействие върху
младите хора, възможностите за справяне с конкретните последствия чрез действащите
политики, програми и мерки, както и някои предложения за нови мерки в областите, в
които са налице дефицити.

3.1. Семейство и среда
Нарушенията в семейната и социалната среда са първата и най-важна предпоставка за присъединяване към групата на NEETs. Основания за подобно заключение се откриват и в количествените данни, и в качествените проучвания. Данните категорично
показват, че семейството и специфичните характеристики на членовете му, общностните
правила и средата, в която израства и се развива всеки млад човек (включително като
тип населено място, в което живее), са определящи за формиране на нагласите му към
обучение, работа и развитие и изобщо за поведението му в бъдеще. И не само това – много
вероятно е тези поведенчески модели да бъдат усвоени впоследствие и от децата му, за
които той/ тя е пример за подражание. Този цикъл може да доведе до „производството“
на цели поколения NEETs.
3.1.1. Проблеми в семейната среда

Въздействието на семейната среда по отношение на формирането на NEETs може да се
търси в три основни направления:

● Когато в нея са включени рискови групи (трайно безработни, лица с нужда от посто-
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янни грижи, лица с криминални прояви и други) – това направление е с най-голяма
тежест при формиране на NEETs.

● Когато общностните правила поставят определени изисквания (например ранните
бракове).
● Когато тя е нарушена по някакъв начин (семейството е непълно или липсва, независимо по какви причини).

Семейната среда има такова голямо въздействие върху младите хора, тъй като за всички
тях (независимо от пол, възраст и етнос) семейството е от изключителна важност – и
при директен въпрос дали е важно, и когато става въпрос за работа, бъдеще, пари и приоритети.
МОДЕРАТОР: Важно ли е семейството за вас?
Кирил: Най-важното.
Светла: Трябва да има на кой да разчиташ.
Невена: Ако го няма семейството, на кого?
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)
МОДЕРАТОР: Важно ли е семейството? По какъв начин е важно?
Светла: По всякакъв начин.
Анета: Подкрепа, финансово.
Магда: Емоционално.
Анета: То ти е семейство, няма как. Те са най-важните хора.
(Фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.)
Семейството е източник на емоционална и материална подкрепа. Основно на родителите, а не на приятели се разчита в най-трудните ситуации. Родителите са тези, които
осигуряват най-необходимото, особено когато децата им не работят – освен разходите за
издръжка на домакинството те покриват и нуждите от джобни, дрехи, обувки и техника.
Родителите играят и важна роля в решенията за бъдещето, защото „всеки иска детето му
да успее“.
От гледна точка на факта, че семейството е от такова значение не е учудващо, че всеки
проблем в тази област нарушава емоционалния баланс и води до негативни последствия, чиито конкретни измерения се предопределят от индивидуалните личностни
характеристики на всеки млад човек.
3.1.1.1. Състав на семейната среда
Съставът на семейната среда е ключов фактор, предопределящ развитието на младите хора и действащ като предпоставка за попадане в групата на NEETs. Данните от
националното представително проучване показват, че рискът е многократно по-висок
при деца и младежи, чиито родители/ настойници са трайно безработни – почти половината от групата на NEETs заявяват, че са живели с такива лица, докато аналогичният
дял за контролната група е близо 3 пъти по-нисък. Възможността за придобиване на статус NEETs се увеличава и при младите, живели с лица, страдащи от алкохолизъм или други зависимости; ако в семейството се упражнява насилие или има криминално проявени,
както и ако подрастващите и младежите са ангажирани с грижи за здравето на близък.
Наличието дори на един от изброените фактори увеличава вероятността за придобиване
на статус на NEETs.
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От таблица 2 се вижда, че почти 60% от младите хора в групата на NEETs са живели с поне
една от изброените рискови групи, докато делът в контролната група е почти два пъти
по-нисък. Два пъти повече са и лицата, в чието обкръжение е имало хора, попадащи в повече от една рискова група едновременно.
Таблица 2. Лица, живели някога с рискови групи (база: NEETs, 267; контролна група, 933)

Живели с:
Хора, които не работят от много дълго време
Хора със сериозни проблеми със здравето
Хора с увреждания (физически или умствени)
Хора, които често и задълго отсъстват
Хора, с които не искате да живеете
Хора с криминални прояви
Пристрастени към алкохол, наркотици, друго
Хора, упражняващи насилие
Общо*
Живели с поне една от посочените групи

Дял сред
NEETs
46%
18%
8%
15%
8%
5%
9%
8%
117%
59%

Дял в
контролната група
17%
10%
3%
12%
3%
1%
3%
2%
51%
32%

* Общата сума надхвърля 100%, тъй като за едно лице може да е валидно повече от едно обстоятелство.

Графика 17 ясно показва най-рисковата за създаване на NEETs среда – хора, упражняващи насилие или страдащи от зависимости, лица, към които младите са негативно настроени, както и трайно безработни. Това се дължи на склонността на подрастващите и
младежите да усвояват и възпроизвеждат поведенческите модели на хора, играещи важна роля в живота им.
Графика 17. Дял на NEETs сред живелите някога с рискови групи

* Делът на NEETs сред живелите с лица с криминални прояви не е включен, защото базата е твърде малка.

Мнението се подкрепя и от представителите на институциите:

Трайно безработните родители/настойници/попечители, живеенето в семейство с член/ове със сериозни здравословни проблеми и отсъстващите често и
задълго родители са ключови фактори.
(Делфи, НМД)
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Макар за това да няма данни в количественото изследване, според качественото проучване към високорисковите групи трябва да бъдат добавени и младежите от нискограмотни
семейства, от семейства с нисък социален статус, живеещи в крайна бедност, незадоволителни жилищни условия и с ограничен достъп до социални услуги. Тези семейства в повечето случаи са част от крайно маргинализирани общности, които живеят в по-малките
населени места и в сегрегирани квартали на градовете.
Нискообразованите хора не пращат децата в училище или ги пращат, но не са
заинтересовани от това какво се изучава, каква професия да изберат децата им.
(Фокус група със заинтересовани страни, с. Медковец)

3.1.1.2. Нарушения в семейната среда
Нарушенията в семейната среда е втората рискова предпоставка за формиране на групата
на NEETs, свързана със средата. Проучванията позволяват да се откроят „нарушения“ в
две направления.

От една страна, за „нарушение“ може да се говори в по-тесен смисъл – подрастващи и
младежи, които живеят в непълни семейства (с един родител) или без родители (отглеждани от роднини, настойници и приемни семейства). Данните от националното изследване показват, че те са в по-голям риск да попаднат в групата на NEETs от тези, които
са отглеждани от двама родители.
Таблица 3. Настояща семейна среда (База: NEETs, 267; КОнтролна група, 933)

В момента живеят с:
С двамата си родители

С единия от родителите си

С роднини, настойници, приемни родители
С партньор/ка или съпруг/а (вкл. с деца)
Друго / не желае да отговори
Общо*

Дял сред
NEETs
56%

Дял в
контролната група

32%

12%

20%
13%

3%

124%

* Общата сума надхвърля 100%, тъй като едно лице може да попада в повече от една група.

69%
16%
7%

5%

109%

От друга страна, обаче, „нарушението в семейната среда“ може да има и по-широка дефиниция. Според качественото проучване то включва също липсата на внимание към
децата в семейството, заради постоянните ангажименти на родителите, процесът на
постепенно отчуждение между деца и родители, свеждането на общуването до „някоя
приказка“ – време, което е недостатъчно за споделяне на мнения и намерения.

Резултатите от фокус групите показват, че често дори в на пръв поглед „здрави“ семейства (с двама родители) комуникацията между деца и родители е ограничена и в голяма
степен „служебна – само материални неща, които не ме засягат толкоз много“ (фокус
група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.). Това води до пропуски от страна на родителите по отношение на аспекти от живота на младежите, които впоследствие могат да се окажат от
решаващо значение за бъдещето им развитие.
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МОДЕРАТОР: Разбирате ли се с вашите семейства?
Николета: Нашите са печени, но аз почти не ги виждам.
МОДЕРАТОР: Не ги виждаш, защото ти излизаш или защото тях ги няма?
Николета: Разминаваме се, те по цял ден са на работа – от сутринта до вечерта,
вечерта аз излизам, като се прибера те вече са си легнали, защото са уморени,
следващия ден стават рано. Не се виждаме кой знае колко.
МОДЕРАТОР: Нямате ли някакво време заедно? Дни, в които вечеряте заедно или
сутрини, в които заедно пиете кафе?
Николета: Не се е случвало от много дълго време, имаме някакви 10 минутки
примерно.
(Фокус група младежи, гр. Лом, 15-18 г.)
Липсата на внимание променя отношението на младежите към родителите и степента
на доверие към тях. Задействат се защитни механизми, които могат да бъдат насочени
едновременно и към семейството, и към външния свят. Тази емоционална защита води
до промени в поведението, които в някои случаи могат да бъдат предопределящи за бъдещото развитие на младия човек.
ПРИМЕР: Мария (фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.) блокира емоциите си и
целенасочено се превръща в „непукист“, който не се привързва и не се интересува,
страхувайки се, че някой може да я нарани. Същевременно се опитва да живее
екстремно („да има адреналин“) в стремеж да привлича внимание към себе си,
и то най-вече това на родителите си. В хода на дискусията тя често говори за
наркотици, дори когато конкретният въпрос не предполага такъв тип отговор.
Това поведение се пренася и в училище и води до проблеми – тя набляга на забавлението, не учи системно, твърди, че ученето не я интересува, въпреки че по
принцип смята образованието за важно за бъдещето. Самочувствието й е ниско.
Иска да стане „корумпирано ченге“ или преводач – „защото с езиците винаги ми е
вървяло най-много, с нищо друго не ми върви, тъй че нямам голям избор“.

Сходна хипотеза изказват и представителите на институциите:

Не трябва да се изключва и възможността за попадане в групата на младежи
от здрави семейства, в резултат на бунтарско поведение, поради прекомерно
внимание и контрол от страна на единия или и двамата родители.
(Делфи, Агенция по заетостта)

Младежите желаят да бъдат изслушвани. Липсата на интерес към тревогите и радостите
им ги обижда (макар да го признават трудно) и нарушава взаимоотношенията с родителите им на емоционално ниво (тези на финансово и материално не се влияят от такъв тип
проблеми). Когато това се случва регулярно, се наблюдава процес на отчуждение, чиято
финална фаза е неудобство, нежелание за споделяне и преминаване към самостоятелно
вземане на решения, включително такива, за които намесата на родител е от значение.
Като нарушена семейна среда според представителите на заинтересованите стра-ни
може да се възприеме и ситуацията, в която единият или двамата родители отсъстват
за дълъг период, вследствие на т.нар. икономическа емиграция.
Друга група са децата на икономическите емигранти, отглеждани от баби, понякога от каки, понякога от самите себе си. Те имат всичко като материални
дадености: разполагат с компютър, лаптоп и всички нови технологии, обаче не
му се ходи на училище. И да ходи – слуша ли, не слуша ли, много важно. Мама ще ми
праща пари. Тези деца са голяма група и ще стават все по-голяма.
(Дълбочинно интервю, ДАЗД)
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Представителите на институциите отчитат, че в последните години тенденцията към
отсъствие на родители от семействата поради икономически причини става все по-ясно
изразена. Това се отнася особено за по-малките населени места, където цели родове заминават на гурбет в чужбина и оставят децата си на отглеждане от роднини. Резултатите от
качественото изследване сред младежите показват, че макар на рационално ниво те да разбират необходимостта да живеят разделени от родителите си по икономически причини,
на емоционално ниво това носи разнообразни вреди – емоционален дискомфорт, самота,
липса на човек, с когото да споделят (особено когато майката е извън семейството).
За съжаление групата от семейства, в които родителите са трайно в чужбина
през последните 5-6 години, съществено се увеличи. Тук децата разполагат със
средства, но са лишени от родителски контрол, внимание и любов. Тези деца са
потенциални участници в NEETs.
(Делфи, Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот)

Отсъстващите родители често се опитват да компенсират липсата си с финансова и материална подкрепа. Така в групата на NEETs попадат и млади хора, които на практика нямат
нужда да работят, защото разчитат изцяло на грижата на родителите си.

Голяма част от родителите на младежите, за които говорим (NEETs), работят
в чужбина, било то в Испания, Италия, Гърция. Те изпращат достатъчно финансови ресурси, които позволяват на техните деца да се издържат, без да работят. Други дават имоти под наем, или са арендатори – и под формата на рента,
наем, доходи от чужбина, имат достатъчно доходи и не им се налага да работят.
(Дълбочинно интервю, АЗ)

3.1.1.3. Ранни бракове
Встъпването в ранен брак, особено при лицата, които раждат деца в ранна възраст, е
друга ключова предпоставка за попадане в групата на NEETs, свързана със средата. Макар
на национална база встъпилите в ранни бракове да са малко – приблизително 1.3% от
15-18-годишните (около 3500 лица), делът им сред NEETs в тази възрастова група е
значителен – около 25%.

Натрупванията на конкретни житейски истории на ромски момичета в качественото изследване позволява да се твърди, че ранните бракове в ромските общности са вариант
на принудително присъединяване към групата на NEETs, особено за момичетата.
Родителите им решават, с оглед на това, кога е най-подходящо да се сключи брак, колко
дълго те да останат в училище. Встъпването в брак силно ограничава перспективите за
развитие пред момичетата и на практика те остават със статус NEETs, докато не излязат
от възрастовата група на младежите.
Лалка: По принцип ние много малки се женим, но например аз не искам да се женя
малка.
МОДЕРАТОР: А какво искате?
Лалка: Да си учим.
Златка: Да си живеем живота.
Лалка: Поне когато долу-горе станем на 18, поне когато сме пълнолетни – тогава, сега не.
МОДЕРАТОР: Говорите ли за бъдещето или то е само женитба и после се приключва?
Лалка: По принцип – това е.
(Фокус група младежи, с. Селиминово, 15-18 г.)
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Ситуацията при момчетата е различна – те първо трябва да се изучат, „да стане нещо от
тях“. От гледна точка на феномена NEET може да се твърди, че при тях възможността за
излизане от тази група е много по-голяма.

МОДЕРАТОР: За какво си говорите (б.а. с вашите родители)?
Кирил: За това какво ще правим в живота, да учим, да стане нещо от нас. Не да
ни стават шефове, за нас да работим. Казват ни някаква професия да имаме, да
си учим.
(Фокус група младежи, с. Селиминово, 15-18 г.)

По отношение на ранните бракове трябва да се отбележи също, че натискът може да
дойде не само от родителите, но и от общността.

В цитата по-долу отношението на 18-годишната Милка към 13-годишната Лалка много бързо става подигравателно и почти враждебно, заради желанието
на Лалка да прави други неща, вместо веднага да се омъжи. Репликата „За мъж
станахме, не е за нещо друго“ е израз на виждането на общността за предназначението на жената – да се задоми. Всяко желание извън тези ясно определени
параметри се възприема негативно.
На въпрос какво й липсва:
Милка: Трябва да имам 10 мъжи (запазен е оригиналният изказ).
МОДЕРАТОР: Защо са ти 10, какво ще ги правиш?
Милка: Трябва да намерим за нея, за нея – да ги махам от главата си.
МОДЕРАТОР: Така ли стават нещата – като ги ожениш и ги махаш от главата си?
Милка: Да.
Лалка: Ако ние не искаме, никъде няма да отиваме.
Милка: Оо, ми защо си станала, щом тъй?
Лалка: Аз не знам за какво съм станала.
Милка: За мъж станахме, не е за нещо друго.
Лалка: Не е само за мъже.
Милка: Ми за какво друго?
Лалка: За най-различни неща.
Милка: Ааааа… значи не искаш да се ожениш, да имаш дете.
Лалка: Сега не. За по-напред. Аз не съм казала, че не искам да се женя.
Милка: Като станеш на 18, 20, ако искаш и на 30 се ожени.
Лалка: По принцип тогава трябва дори.
(Фокус група младежи, с. Селиминово, 15-18 г.)

3.1.2. Проблеми, свързани със социална среда и начинА на живот
Върху нагласите и поведението на младите хора въздействат не само семейството и общността, но и спецификите на средата, в която се общува неформално, както и особеностите на начина на живот в съответното населено място. Неслучайно данните от националното представително проучване регистрират силен превес на NEETs в по-малките
населени места, където самият начин на живот налага ограничения. Сериозен риск обаче
е налице и пред младите хора в областните центрове с намаляващо население и затихващи икономически функции, които вече имат сходни характеристики с тези на малките
населени места и селата.
Проучванията идентифицират няколко ключови специфики на социалната среда и начина на живот, които често се превръщат в предпоставка за присъединяване на младите
хора към групата на NEETs:
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● Ниският стандарт

Финансовите ограничения са бариера пред възможностите на младите хора за разширяване на мирогледа и контактите. Те пътуват сравнително рядко, и то до близки населени
места, не ходят на почивка, не правят екскурзии в чужбина, т.е. лишени са от почти всички
възможности да видят как живеят другите, което да ги мотивира да променят собственото си битие. Недостигът на средства е бариера и пред образованието, и пред търсенето
на работа.
● Възможностите за прекарване на свободното време

В малките населени места възможностите за смислено прекарване на свободното време са крайно лимитирани. Съществува разминаване между свободното време, с което
разполагат младежите, и предлаганите възможности за уплътняването и оползотворяването му.
В една малка община децата и младите хора нямат интелектуални забавления.
Има две дискотеки и три чалготеки и там отива тяхното свободно време. Никой не ги ангажира с нещо друго. Един от огромните проблеми в нашата община
е уплътняване на свободното време на младите хора. Те не знаят какво да правят със свободното си време.
Да не говорим за другия фактор – изпростяването, чалгата. Децата и младите
хора нямат интелектуалните забавления в една малка община.
(Фокус група заинтересовани страни, гр. Нова Загора)
● Спокойствието

Спокойствието (дори безвремието) на малките или неразвитите (също и обезлюдените
откъм млади хора) населени места „успива“ подрастващите и младежите и им налага ритъм на живот, който не ги стимулира да мислят, бързо да вземат решения и да преодоляват проблемите си. Единствената им мотивация в някои случаи се оказва нуждата. Когато родителите помагат обаче и тя не е достатъчен „двигател“. Наблюдават се сериозни
различия в начина на мислене на младите хора в София, където средата ги принуждава
да отговорят на определени изисквания, и на тези в малките градове и селата, които се
„капсуловат“ и трудно излизат от рутината на ежедневието на малкото населено място.
● Оазисите на бъдещето в големите градове

Съсредоточаването на бизнеса, образователните институции и перспективите в столицата и няколкото по-големи градове в България допълнително ограничава възможностите
пред младите хора, живеещи другаде. Спорадичните им посещения и разказите на близки
и приятели провокират разнообразни страхове – от самата промяна (излизане от познатото русло на ежедневието на малкия град/ село, където всички се познават), нуждата от
адаптация (въпросът „Как ще се справя?“), голямата конкуренция (въпросът „Ами ако не
се справя?“), от преместване в друг град (където е „лудница“, хората са нелюбезни, не ти
обръщат внимание) или в чужбина (където езикът е чужд и труден), от необходимостта
да се справяш сам. Страховете действат като бариера пред по-несигурните и тези с неясна
визия за бъдещето.
● Конкуренцията в големите градове

Данните от националното представително изследване сред младежите показват, че икономически неактивните младежи в София са 12%. Възможна интерпретация на този не-
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малък дял може да бъде фактът, че столицата предлага по-големи възможности за работа
и реализация – от една страна, но и поставя по-високи професионални изисквания пред
кандидатите за работа, от друга. Хипотезата на заинтересованите страни е, че невъзможността да се отговори на по-високите критерии за работа е вероятна причина за обезкуражаване на младежите, мигрирали от селата и по-малките градове към столицата. След
няколко опита да намерят добре платена работа те стават икономически неактивни, но
не се връщат към родните си места.

Младите хора бягат от малките населени места, като от някаква обреченост.
Едва ли не се смята, че да се върнеш на село да работиш е непрестижно. Причината не е в ниското заплащане, защото като отиде в София да работи в някаква
администрация със същата стартова заплата и плаща квартира и издръжка и
мизерства. А тук има дом и голям двор. Нископрестижно е да се върнеш на село.
(Фокус група заинтересовани страни, с. Медковец)

● Домакинската работа

Домакинската работа ангажира голяма част от свободното време на младите хора, особено на NEETs. И докато младежите от българския етнос, които стоят вкъщи, вършат домакинска работа по свое желание, в помощ на родителите си, при ромските общности
това, включително и отглеждане на по-малките братя и сестри, е част от задълженията на
момичетата. При ромите работата вкъщи често отнема толкова време, че възпрепятства
образованието, може да се превърне в причина за преждевременно отпадане от училище
и оттам – в предпоставка за присъединяване към NEETs.
3.1.3. Политики и мерки. Възможни решения

Семейството и средата играят ключова роля, от една страна, при формиране на нагласите и мирогледа на младите хора, а, от друга – в процеса на вземане на решения на
ежедневно ниво и по отношение на бъдещето. По тази причина всяко отклонение в негативна посока повишава риска от присъединяване към групата на NEETs, особено
когато младите са по-неуверени или по-пасивни.

Работата със семействата е определена като важен фактор за развитието на детето в
два основни нормативни документи – в Националната стратегия за детето, 2008-2018 г. и
в проекта на Закон за детето6. Ранните бракове, в частност, са засегнати в Наказателния
кодекс и също в проекта на Закон за детето.

Националната стратегия за детето, 2008-2018 г. предвижда дейности и мерки, свързани с родителите и семействата, насочени към подобряване на уменията за родителство и
промяна на отношението към детето. Те включват:
● Мерки за подкрепа на доброто и отговорно родителство.
● Мерки в подкрепа на родителите при риск за детето от изоставяне.
● Предлагане на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата, съобразно местните потребности.
● Изграждане на мрежа от съпътстващи социалните услуги – форми за подкрепа на родителите като обучение за родители, семейно консултиране, профилирано психологическо консултиране и други.
6

ДАЗД, проект на Закон за детето, http://sacp.government.bg/media/cms_page_media/335/PROEKT_%20ZAKON%20ZA%20
DETETO.doc
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● Осигуряване на допълнителни гаранции за установяване произхода на детето независимо от формата на семеен живот на родителите (фактическото съпружеско съжителство), включително чрез участието на детето в установяването и оспорването на
произхода.
● Осигуряване на разнообразни и достъпни услуги за родителите и детето, които да
улеснят поддържането на лични отношения между детето и родителите при развод
или раздяла между тях и между детето и неговите роднини или близки в интерес на
детето.
● Въвеждане на правна възможност за възлагане извършването на определени действия
за защита на отделни права и интереси на детето на лица, които не са родители или
осиновители, но на които по съответния законов ред са възложени грижи за детето.
● Осигуряване на правна помощ7.

Законът за закрила на детето има по-скоро косвено отношение към проблемите на групата NEETs и в частност към мерките, насочени към семейството. В проекта на Закон за
детето обаче е предвиден координационен механизъм и мерки и услуги за подкрепа на
трайно непосещаващи училище деца. Предвижда се изработване на конкретен план за
действие, който включва краткосрочни и дългосрочни мерки и социални услуги за подкрепа на детето и семейството. Планът за действие се съгласува с родителите на детето,
настойника, попечителя или с лицето, полагащо грижи за него. По предложение на дирекция „Социална подкрепа” планът за действие може да се реализира с участието на разширеното семейство на детето. В този случай с предимство се обсъждат предложенията на
семейството за мерки и услуги, за техните срокове, за конкретното участие на членовете
на семейството, за начина за наблюдение на изпълнението на мерките и за последиците
от неизпълнението на мерките.
Както вече беше споменато, сериозен принос към увеличаването на групата на NEETs
и дълготрайното запазване на този статус имат ранните бракове и съжителствата
с малолетни, последвани от ранни раждания, които водят до отпадане от училище и
ограничават до минимум възможностите за социална и трудова реализация.

От гледна точка на нормативната база този проблем е засегнат в чл. 190-192 на Наказателния кодекс8, според които браковете и съжителството с лица до 16-годишна възраст
са криминализирани. В актуалния Закон за закрила на детето това не е регламентирано,
но в проекта на Закона за детето ранните бракове също са определени като престъпно
деяние – чл. 197, ал. 3 гласи, че „принудата или склоняването за встъпването в брак или
към съпружеско съжителство преди навършване на 16 години се смята за психическо и
сексуално насилие върху дете“, а чл. 14, ал. 4, че детето има право на защита срещу принуждаване или склоняване към съпружеско съжителство преди навършване на 16 години.

Въпреки че са криминализирани, ранните бракове продължават да са честа практика сред
малцинствените групи, а институциите са поставени пред сериозен проблем – наличието на десетки дела за ранни бракове и перспективата непълнолетната съпруга да бъде
оставена да гледа сама децата си, ако съпругът й бъде наказан със затвор. По този начин
възниква и парадоксът институциите сами да се опитват да „заобиколят“ закона, така че
да не се налага да го прилагат на практика и с това да навредят още повече на младежите.

7
8
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Национална стратегия за детето, 2008-2018 г., стр. 14-15
Наказателен кодекс (в сила от 01.05.1968 г., изм. ДВ. бр.53 от 27 юни 2014 г., доп. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г.) , Глава
четвърта „Престъпления против брака, семейството и младежта“, раздел ІІ „Престъпления против младежта“, http://www.
lex.bg/bg/laws/ldoc/1589654529
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Бележка: Експертите в цитатите или визират тази нова разпоредба, или смесват двата нормативни
акта от гледна точка на факта, че Наказателният кодекс в тази си част касае именно закрилата на
децата.

Законът за закрила на детето не работи и никой не го прилага. Например, при
разпространението и употребата на наркотици. И второ, по отношение на ранните бракове. В кв. „Шести” (квартал в Нова Загора, с преобладаващо ромско население) деца на 12, 13 години раждат деца. За всяко едно съжителство и родено
дете сезираме Районна прокуратура. Но всички преписки за деца, родени от непълнолетни, т.е. над 14 години, се прекратяват от прокуратурата.
(Фокус група заинтересовани страни, гр. Нова Загора)
Наскоро излезе закон тези, които живеят на семейни начала с лице под 16 г. да
се смята за престъпление. Напълнихме цялата полиция с дела за ранни бракове.
Естествено те всички се женят под 16. И започваме да се чудим как да заобиколим ние закона, за да не осъдим бащата на двете непълнолетни деца да не стои
в затвора, защото трябва да остави две деца вкъщи и една непълнолетна да се
чуди как да ги гледа. И се чудим как да излъжем прокуратурата, за да не осъдим
тези деца. Смятам, че не можем да променим бита на тия хора, циганите никога
няма да се променят.
(Фокус група заинтересовани страни, гр. Шумен)
Необходимо е да се търсят варианти за промяна в законодателството в тази област, което
да действа в посока превенция на ранните бракове, без да натоварва излишно институциите, като същевременно не е във вреда на младите хора.
От гледна точка на превенцията за включване в групата на NEETs въздействието
върху социалната среда и начина на живот е не по-малко важно. Това заключение се
потвърждава, както от проучванията, така и от проведените дискусионни срещи с млади
хора в София и Ихтиман. Сравнителният анализ показва, че качеството и разнообразието
на вижданията, свързани със собственото бъдеще и възможностите за подобряване на
образователната система в полза на учениците, изведени от срещата в София, многократно надхвърлят тези от Ихтиман. Следователно среда без потенциал за развитие (в Ихтиман, а и в останалите малки населени места, в които са проведени проучвания) блокира
креативното мислене и ограничава идеите за лично развитие.
Въпреки нуждата от институционална подкрепа, този аспект от живота на младите
хора към момента не намира място в актуалната нормативна уредба и стратегически документи, свързани с младите хора.

Общото заключение на база на проведените проучвания, консултации и срещи е, че
липсват целенасочени и систематични мерки за работа с NEЕTs, семействата и обкръжаващата ги среда. За превенцията на включване в групата на NEETs са необходими
действия в няколко основни направления:
● Съгласуване на дейностите на институциите за въздействие върху NEETs, семействата
и обкръжението по различни канали, в т.ч. мотивационни обучения и допълнителна
подкрепа от училищата и другите свързани институции.

При работата с всеки индивидуален случай спецификите на семейната среда да
бъдат отчитани и работата по случая да следва интегриран подход, при който –
не само когато се налага, а целенасочено – да се извършват интервенции и да се
предлагат услуги на семейството, както и родителите да бъдат въвличани в
развитието на младия човек.
(Делфи, НМД)
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● Диференциация на подхода към различните подгрупи NEETs и особеностите на техните семейства и общностите, към които принадлежат.

Необходими са превантивни мерки, отговарящи на спецификата на всяка една
от описаните подгрупи – например: дейности на ромски медиатори в ромските семейства, застрашени от риск за включване в групата NEETs; ефективна
дейност на социалните служби в координация с образователните институции;
активиране на психолози и консултанти по кариерно ориентиране; активиране
на младежи доброволци за преодоляване на социалната изолация на младежите
в групата на NEETs
(Делфи, КТ „Подкрепа“)

● Анализ на спецификата на всеки конкретен случай и разработка на индивидуален, персонализиран подход към всяко семейство.

Препоръчваме да се установят контакти с родителите (настойниците) от групата на NEETs и да се приложат механизми на въздействие върху тях за съвместна работа с цел социализиране на децата им, което се изразява в продължаване на образованието, усвояване на професия и започване на работа.
(Делфи, МОН)

Сред основните предложения на заинтересованите страни е да се организират „училища
за родители“, които да подпомагат родителите/ настойниците в работата с проблемните
млади хора в подкрепа на превенцията на преждевременното отпадане от училище. Това
е особено важно по отношение на ромския етнос, където основен обект на въздействие
трябва да бъдат младите родители, които впоследствие да осигурят по-добри възможности за бъдещо развитие на своите деца.
Примерни дейности с родителите на ниво училище са: разговори с родители, тематични родителски срещи, подкрепа от страна на родителите за намаляване
на отсъствията, активно посредничество на педагогическия съветник или психолог, създаване на партньорства с други училища, „училище за родители“, медиатори за връзка с родителите в етнически общности и групи, включване на родители в извънучилищни и извънкласни занимания по интереси, информационни
кампании за ползите от образование, за предотвратяване на ранните бракове и
раждания и други.
(Делфи, МОН)

По отношение на въздействието на средата са необходими мерки, които или да стимулират излизането от нея, или да насърчават развитието вътре в нея. Добър пример за
това са програмите в подкрепа на трудовата мобилност, както и тези в помощ за създаването на собствен бизнес. За постигане на по-висока ефективност обаче е от изключителна
важност да се повиши информираността на младите хора, както и да им се осигури подходяща подкрепа в хода на действие на програмите.

От полза би било също да се търсят възможности за директни срещи на перспективни
млади хора от София и големите градове (включително от групата на NEETs) с подрастващи и младежи от провинцията (особено малките населени места). Целта на тези
срещи е да се провокират идеи за развитие (изведени задължително чрез игрови елемент
и в неформална и забавна среда) и да се въздейства върху мотивацията и вярата в собствените възможности.
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3.2. Образование
Резултатите от качественото проучване сред младежите показват, че образованието се
възприема като ценност и предпоставка за успех. Тази теза се споделя от почти всички
участници, независимо от техния пол и възраст. Образованието е стартовата линия за
развитието, за добрата (в смисъл на добре платена) работа, за изпълнението на целите.
МОДЕРАТОР: По принцип образованието важно ли е?
Магда: Вече трудно си намира човек работа без образование.
Анета: То и с образование е трудно, ама няма как. Все пак това е един старт.
(Фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.)

Изключение от това правило правят момичетата в ромските общности, на които рядко
се дава възможност да учат. Поради тази причина те механично възпроизвеждат нагласата, че образованието е важно, но на практика то не им служи. Реакцията при ромските
момчета е идентична с тази на етническите българи.
Момичета:
МОДЕРАТОР: Златка, защо е важно да се учи? Ти учиш.
Златка: Да.
МОДЕРАТОР: Важно ли е?
Златка: Да.
МОДЕРАТОР: Защо учиш – защото трябва или защото искаш нещо да направиш
после?
Златка: Защото трябва да учим.
МОДЕРАТОР: На теб училището трябва ли ти за нещо изобщо?
Златка: Не. (смеят се)
Момчета:
Борис: Обаче на нас ни трябва.
МОДЕРАТОР: За какво ви трябва?
Златка: Обаче ти си мъж.
Ивелин: За някой работа, ако искаме да си намерим.
Лалка: Можеш да станеш човек. Трябва да учиш.
Кирил: За шофьорска книжка.
(Фокус група младежи, с. Селиминово, 15-18 г.)
3.2.1. Дефицитите в образованието като фактор за присъединяване към групата на NEET
Проучванията дават основание да се твърди, че присъединяването към групата на
NEETs е в голяма степен функция на степента на завършено образование. Това ясно
се вижда от профила на групата, според който 47% от NEETs отпадат преждевременно от
училище, т.е. остават с основно или по-ниско образование (граф.18).
Графика 18. Профил на NEETs по степен на образование (база: NEETs, 267 души)

Общо НЕ: 50%
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Официалните статистически данни за 2012/13 г. сочат, че на национална база делът на
преждевременно отпадналите от училище в групата 18-24 г. е 12.5%, т.е. всеки седми/
осми младеж в България е напуснал училище, преди да завърши средното си образование. Макар за последните 5 години (с изключение на 2009 г.) да се наблюдава слабо
изразена тенденция към постепенно намаляване на броя на отпадналите, проблемът остава сериозен, защото тази група е с най-висок риск от придобиване на статус NEETs.
С оглед на факта, че NEETs се формира в голяма степен от млади хора, които не са приключили образованието си, може да се твърди, че ролята на училището и учителите
за ранното идентифициране на потенциални NEETs и превенция на включването на
младите хора в групата е ключова.

Мисля, че учителите биха могли да играят съществена роля при идентифициране на застрашените от ранно отпадане от училище деца. Спомням си, че класната редовно обикаляше домовете на учениците си и разговаряше с родителите,
не зная дали и сега го правят, но това е един от начините в ранен етап да се
установи наличието на проблем.
(Делфи, АЗ)
Недостатъчно ефективно се използва потенциалът на учителите, педагогическите съветници и училищните психолози при оказването на психолого-педагогическа подкрепа в превенцията за напускане на училище. Необходимо е да се повиши капацитетът на учителите по отношение формите на интегрирано обучение на децата и учениците със СОП и да се стимулира както груповата, така
и индивидуалната работа в екип от специалисти – ресурсен учител, логопед,
психолог, рехабилитатор на слуха и говора в съответствие с техните потребности. Освен това учителите биха могли да насърчават неформалното образование, извънкласните занимания, така че у детето/младежа да се формират
ценни навици и умения още в най-ранна детска възраст.
(Делфи, МТСП)
Доказателство в подкрепа на тезата за важността на учителите е фактът, че за справяне
със затрудненията в училище младите хора разчитат предимно на своите родители
и учители, като специално NEETs търсят помощ от учителите (граф.19).

Графика 19. Кой ви помогна да се справите с трудностите в училище? (База: NEETs, 121; контролна
група: 282 души)
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Освен в процеса на идентификация на потенциални NEETs, ролята на учителите е основна и за провокиране на интерес към изучавания материал.

Често пъти учителят вижда проблемите, но поради големия материал и
непрактическата насоченост на образованието ни той е затруднен (буквално
няма време) да обърне внимание на проблеми, несвързани с преподаването, но
всъщност вълнуващи децата. Учителят трябва да бъде облекчен, изучаваният
материал – намален по обем, дори някои учебни предмети – премахнати, да се
даде практическа насоченост на образованието ни и тогава учащите ще виждат
смисъл в това да ходят на училище и няма да чуваме „Това за какво го учим, като
никъде няма да ни потрябва?’
(Делфи, Професионална гимназия „Ген. Владимир Заимов”, гр. Сопот)

Трудностите в училище са сериозна индикация за наличие на млади хора в риск и
са сред предпоставките, които допринасят пряко за формиране на групата на NEETs.
Резултатите от националното представително изследване сред подрастващите и младежите показват, че почти половината от NEETs са срещали трудности, като 17% посочват,
че са имали много проблеми (само за сравнение – в контролната група те са едва 5%).

Графика 20. Срещали трудности в училище (база: NEETs, 267; контролна група, 933)

Общо НЕ:
50%

Общо ДА:
45%

Общо НЕ:
68%

Общо ДА:
30%

Младежите, които по-късно имат проблем с реализацията, обикновено се сблъскват с
трудности и с материала (като съдържание и обем) – 83%, и с домашните – 60%. Качественото изследване дава информация и за проблеми с учителите (например изборът на любимци сред най-добрите ученици и незаинтересоваността към останалите, особено към
тези с проблеми). Почти всеки пети NEET е срещал проблем с набавянето на учебници /
учебни помагала.

Най-големи затруднения в училище срещат лицата от малцинствените етноси, особено ромите. Данните от националното проучване показват, че почти всички лица сред
NEETs, принадлежащи към малцинствата, са срещали трудности с учебния материал, 71% –
с подготовката на домашните, а всеки четвърти – с набавянето на учебници и учебни материали. За тази група сериозен „принос“ към проблема има и незнаенето или слабото
владеене на български език – особено характерно за децата, за които майчиният език е
различен от българския. Езиковата бариера затруднява усвояването на учебния материал, а това води до демотивация и социално изключване от училищната общност.
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Таблица 4. Трудности в училище (база: срещали трудности в училище, NEETs, 121 души;
контролна група, 282 души)

С учебния материал в клас

С домашните

С учителите
С набавянето на учебници/ учебни
материали
Със съучениците

Друго

Общо*

Дял сред
NEETs
(общо)

Дял сред
NEETs
(малцинства)

Дял сред
контролна
група

83%

95%

71%

58%

37%

20%

20%
6%

223%

71%

37%

35%

34%

25%

21%
5%

253%

11%

20%

15%

188%

* Общата сума надхвърля 100%, тъй като едно лице може да среща повече от една трудност.
С времето трудностите се мултиплицират, първо, поради натрупването на ненаучен материал и невъзможност за надграждане на знанията, и второ, поради липса (или невъзможност за оказване) на подкрепа от страна на учителите и родителите.

Постоянните трудности могат да провокират две линии на поведение – и двете непродуктивни за бъдещите NEETs. Първата е активна – тя е свързана с неприязън към училището
и ученето изобщо, ниско самочувствие и враждебно отношение към учителите и родителите, когато изискват нещо от ученика. Втората е пасивна – под мотото „не искам, не
мога, не знам“. И двете са стъпка към преждевременното отпадане от училище.

ПРИМЕР: Павел (фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.) е пример за пасивна
линия на поведение. Той прекъсва училище в 11-ти клас, „за да излиза навънка“. От
2 години не е ходил на училище и не желае да продължи обучението си. Училището не му липсва – „Мен ми е хубаво сега. ... По-хубаво ми беше по цял ден вкъщи да
седя, отколкото там да ходя“. Показателно при него е, че неходенето на училище се оказва привлекателно и за приятелите му, които следват неговия пример.
Следователно всеки потенциален NEETs има капацитет, въздействайки с поведението си върху най-близкото си приятелско обкръжение да „произведе“ и други
такива младежи.

Проследяването на развитието на младите хора в училище, идентифицирането на тези,
които срещат най-много трудности и предприемането на мерки за подпомагането им още
в начален етап, може да действа като система за ранно сигнализиране и превенция на
попадане в групата на NEETs.
В основата на трудностите в училище стоят две значими проблемни области в образователната система, регистрирани и от младите хора, и от институциите, работещи
пряко с тях.
Първата голяма проблемна област е свързана с учебния материал и преподаването
и по-конкретно – слабата ориентираност на обучението към практиката, големият обем
и липса на фокус и структура на учебното съдържание, пасивният модел и липсата на интерактивен подход в преподаването.
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● Слаба ориентираност на образованието към практиката

Слабата практическа подготовка в училище и университета може да бъде сериозна бариера пред започването на работа. Младите хора или не придобиват базови практически
познания и умения, които да обезпечат адекватното им включване в избраната от тях
сфера, или не знаят как да приложат получените умения в областта, която ги интересува, тъй като информация за това не е включена в процеса на преподаване. В резултат се
пораждат съмнения по отношение на приноса на българското образование към живота и
развитието им.
Алексей: Направо казано да те научат на нещо, което ще ти трябва в живота,
а не корен квадратен, схеми, модули и всякакви такива неща. Няма да ставам
математик.
Анета: … Трябва да са повече практически неща, които да ти помогнат в живота.
(Фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.)
Дискусионната среща с NEETs в София показва обаче вариант за решение на този проблем –
чрез обвързване на теорията с ежедневния живот и получаване на полезни за бита
знания.
Аз съм на друго мнение за предметите. Има си неща от програмата, които са
преценени, че трябва да се учат до 8 клас – химия, биология, физика. В часовете
по химия нашата преподавателка наблягаше на нещата около нас – в домакинството, в къщата. Обясняваше ни за всичко – за маргарина колко е вреден, за
абсолютно всичко в бита. По този начин преподавателят те привлича и ти е интересно – знаеш, че ще те научи на нещо. Едва ли не тя ни обясняваше, че всичко
е химия. По този начин ни вкарваше в бита. А не някакви сухи формули, уравнения
да правим, да изравняваме някакви алкални елементи и глупости. Просто трябва учителят да знае как да пипне материята, за да обясни на учениците. На нас
ни е било интересно в този предмет да влизаме и тя ни е обяснявала – от хранителни продукти, здравословно хранене, мода, обличане, околна среда, всичко.
(Дискусионна среща, NEETs, гр. София)
Аналогична е ситуацията и когато става въпрос за продължаване във висше учебно заведение – знанията от училище не са достатъчна база, върху която студентът да надгражда.

Жана: Висшето образование ми е дало някакви знания, но не и знания какво трябва да правя, когато започна работа ... Дало ми е с какви препарати ще се занимавам и какви проби трябва да правя, но не и с какви документи трябва да се
занимавам или къде трябва да ходя и как да си я търся тази работа или нещо
съществено.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)

● Голям обем на изучавания материал, липса на фокус

Детайлизирането на съдържанието в учебниците и липсата на акценти върху важните
елементи прави проблематично запомнянето и „архивирането“ му сред останалите познания по такъв начин, че да служи на лицето и в бъдеще, вместо само в клас за изкарване
на оценка. По отношение на NEETs това е сериозна пречка, тъй като липсата на систематичност в ученето води до натрупване на материал, който те трудно могат да усвоят
впоследствие.

55

Анета: Много наблъскан материал и общо взето е казано едно и също по два-три
начина и ти отнема време да го прочетеш. Не е синтезирано.
(Фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.)
● Безинтересно поднасяне на учебното съдържание, липса на визуализация в текстовете

Основен проблем при обучението в училище е скуката. Съвременните младежи, заобиколени от технологии, интерактивни приложения и многоизмерни изображения изискват
от училището да им представя по същия начин и учебния материал. Необходимо е съдържанието да е добре структурирано, визуализирано и интересно представено (например
„като филм в National Geographic“). Едва тогава младежите биха изпитали удоволствие от
обучението, а не само от забавленията със съучениците, които често са по-интересни за
тях от учебния процес.
Алексей: Ако беше интересно...
Славена: Като National Geographic и тези програми.
Магда: Най-бързо се научава като видиш нещо и като го чуваш. По-бързо е така.
(Фокус група младежи, гр. Шумен, 15-18 г.)

Основен извод от проведените допълнителни срещи с млади хора за верификация на резултатите от проучванията е, че образователният процес драматично се разминава
с техните очаквания по отношение на начин на преподаване и получавани знания.
Необходимо е прилагане на съвременни технологии в обучението и многократно увеличено участие на подрастващите и младежите в процеса на придобиване на знания, като
се стимулира творческото и аналитичното мислене и формулирането на идеи и визия за
собственото бъдеще. От огромна полза би било въвеждането на игрови и състезателни
елементи на всички образователни нива (например по метода „продажба на идеи“, използван в дискусионните срещи с NEETs9), с цел елиминиране на бариерите и неудобството при комуникацията, както и подобряване на работата в екип.
Втората голяма проблемна област касае начина на финансиране на учебните заведения. Формулата „повече ученици = повече средства“ („училищата нали на ученик вземат
пари и затова гледат да задържат учениците“) е валидна и за училищата, и за висшите
учебни заведения. Тя води до порочната практика да се допускат в по-горни класове/ курсове лица, които не са достигнали необходимото ниво, единствено с цел оставането им в
училището/ университета. Това води до понижаване на общото качество на образованието,
тъй като липсва конкуренция („всеки може да
„мине“).
Най-крайното измерение на проблема със запазването на учениците на всяка цена е парадоксът образователна степен да се придобива от неграмотни младежи.

Освен до изброените проблеми, в дългосрочен
план стремежът за запазване на учениците на
всяка цена води до непрекъснато понижаващо се доверие на младежите към образователната система и потенциала й да бъде основа за развитието им.

9
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В срещите задачата пред всеки от участниците е да измисли идея за реализацията си в бъдеще. Всеки има право да купи
(с хартиени пари) идеите на други участници, които смята, че имат възможност за реализация.
ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETs)

Един от изключително притеснителните резултати вследствие на проблемите в средното
образование е високият дял на функционално неграмотните ученици. Според дефиницията в Програмата за международно оценяване на учениците (PISA)10, функционално
неграмотни са тези, които не притежават основните умения по четене и математика и които, от своя страна, представляват база за бъдещото им развитие. На практика това означава липса на ключови когнитивни умения, ограничения по отношение на аналитичното
и критичното мислене, неспособност за практическо прилагане на наученото в училище,
липса на умения за ориентация и адаптация на пазара на труда и оттук – невъзможност
за пълноценна реализация.
Функционалната неграмотност на учениците е идентифицирана от представителите на
заинтересованите страни като фундаментален проблем за образователната система и
основен фактор за придобиване на статус NEETs.

Подобно мнение не е учудващо, предвид факта, че според резултатите от проучването
PISA от 2012 г. делът на функционално неграмотните български деца между 15 и 16
години е 44% по отношение на математиката и 39% по отношение на четенето.
България е на последно място по PISA по функционална грамотност. Да не говорим, че в групата на българските изследвани ученици, учениците в професионалното образование показват катастрофални резултати. Най-ниските резултати по PISA.
Не можеш да очакваш, че неграмотен ученик ще стане добър техник.
(Дълбочинно интервю, МОН)

В темата за образованието като фактор за присъединяване към групата на NEETs е важно
да се постави акцент и върху професионалното образование и обучение, с оглед на
неговата важна роля за формирането на квалифицирана работна сила и конкурентноспособна икономика, основана на знанието.

Сред заинтересованите страни е общо споделено мнението, че се наблюдава сериозно
разминаване между предлаганото от професионалните училища и търсенето на пазара
на труда. Професионалното образование и обучение не е достатъчно гъвкаво и трудно се адаптира към динамиката на пазара на труда. Нещо повече – професионалните
училища изостават в предлагането на нови професии, а някои произвеждат кадри, чиято реализация е проблематична. В много случаи придобитите специалности се оказват
неприложими, особено в по-малките населени места, където бизнесът е представен от
1-2 работещи предприятия. Този дисбаланс е една от причините младежи, завършили
гимназии или колежи с определена професия, да остават „извън борда” и да попадат
в групата на NEETs.
В момента действащата система на професионално образование е абсолютно
неадекватна и не отговаря на изискванията на пазара на труда. На пазара на
труда се чувства липса на средно квалифицирани специалисти. Техникумите и
професионалните гимназии не са достатъчно атрактивни, не са достатъчно добре рекламирани и младежите не искат да се записват да учат в тях. Тези пък,
които се запишат да учат в тях, не получават достатъчно качествено образование и не получават знания и умения, които да ги направят конкурентноспособни на пазара на труда.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)
10 PISA, 2012, Акценти – България, резюме на резултатите от проучването, изготвено от Световна банка, http://www.worldbank.
org/content/dam/Worldbank/document/eca/Bulgaria/World%20Bank%20PISA%202012%20Brief%20Bulgaria%20BG.pdf
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Макар продължаването на образованието във ВУЗ фактически да представлява излизане
от групата на NEETs, сам по себе си университетът също не е „панацея“ и гаранция за
по-добро бъдеще – и висшистите често отиват на трудовите борси и се присъединяват
към редиците на трайно безработните.
Светла: … Ако не си си сложил за цел да направиш нещо като отидеш в университет, това не ти гарантира, че като излезеш оттам, ще станеш нещо. Ако не го
поискаш самият ти.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Особено проблематично е продължаването на образованието за младите хора от
малките населени места. От, една страна, това се дължи на по-слабата подготовка в училищата – те не осигуряват необходимата база от знания, които да подпомогнат усвояването на материала в университета. От друга страна – голяма част от тях не разполагат
с достатъчно средства, което ги принуждава да работят в хода на обучението си, а това
съкращава времето им за подготовка и те не успяват да се справят.

Представителите на заинтересованите страни също коментират висшето образование,
но от друга гледна точка – във връзка с потребностите на пазара на труда и необходимостта от дългосрочно планиране (хоризонт от 5-10 години) на държавните поръчки във ВУЗ.
Според тях автономията на висшите училища, свързана и с отговорността за финансова
самоиздръжка, стимулира „апетита” за повече студенти и в много случаи води до „свръхпроизводство” на определени професии и квалификации, чиято реализация на пазара на
труда впоследствие става проблематична.

Увеличаващият се по данни на Агенция на заетостта дял на безработните младежи с висше образование налага извода за неадекватността на програмите на
държавните университети към потребностите на бизнеса и пазара на труда
като цяло.
(Делфи, МТСП)

3.2.2. Политики и мерки. Възможни решения
Както стана ясно от резултатите от проучванията, липсата или ниската степен на образование са определящи за бъдещето на подрастващите и младежите, а преждевременното отпадане от училище е основен фактор за придобиване на дълготраен статус на
NEETs.

На национално ниво интервенциите, мерките и услугите в образованието, насочени
към групата на NEETs, могат да бъдат обособени в три големи групи – за намаляване на
преждевременно отпадналите от училище, свързани с професионалното образование и
обучение и свързани с висшето образование.
3.2.2.1. Свързани с намаляване на преждевременно отпадналите от училище

Основен документ, адресиран към преждевременното отпадане от училище е Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите от училище, 2014-2020 г.,
приета в края на октомври 2013 г. Това е първи по рода си стратегически документ на национално ниво, който е обвързан с политики и цели на ключови европейски инициативи.
Мерките за изпълнение на Стратегията, насочени към намаляване на дела на преждевре-
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менно отпадналите, а оттук – и към ограничаване на дела на тази подгрупа в групата на
NEETs, са разписани в Плана за изпълнение на Стратегията, приет на заседание на Министерски съвет на 29.10.2014 г. Документът представлява „пътна карта” за изпълнение
на Стратегията и обхваща двегодишен период (2014 - 2015 г.). В Плана за изпълнение на
Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите от училище11 е обърнато особено внимание на няколко елемента:

● Преимуществено са разработени мерки, свързани с превенцията, като най-работещи
по отношение справянето с риска от отпадане от училище.

● Поставя се акцент върху засилената информационна дейност на всички нива за популяризиране на ползите от образование, заедно с обмена на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни.

● Поставя се началото на разработване на система за ранно предупреждение, която да
бъде напълно функционираща в рамките на действието на Стратегията. Системата ще
осигури постоянна и надеждна информация за движението на учениците в рамките на
страната и възможности за проследяване на тяхното образование и развитие.

В Плана са разписани детайлно редица мерки, насочени към реализиране политики в три
насоки:
● Превенция на преждевременното напускане на училище.

● Интервенция на преждевременното напускане на училище.

● Компенсиране на ефекта от преждевременното напускане на училище.

В дълбочинните интервюта и фокус групите представителите на заинтересовани страни посочват необходимост от мерки, свързани с регистрацията на преждевременно
отпадналите от училище и мерки, свързани с ранното идентифициране на децата в
риск от отпадане.
Това, което може да се направи е по-бързо да се идентифицират децата в риск от
отпадане от училище – те са от точно определени, маргинализирани общности.
Може предварително да се взема информация от училищата, да се вземат предварителни мерки, за да не отпадат тези деца от училище, за да могат да бъдат
стимулирани и мотивирани да продължат да се образоват.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)
Регистрацията на преждевременно отпадналите от училище обаче е свързана и с
определени предизвикателства. Многократно в интервютата със заинтересовани страни е поставен въпросът доколко е точна информацията за броя на отпадналите ученици,
която се подава от училищата към РИО.

Идва септември, записват го за училище, остава до октомври, после го завеждат
в Гърция, стои там до края на първия срок и пак трябва да го запишеш с удължен срок. И като дойде април – пак обратно в Гърция. И никъде това изнасяне
на децата от България в чужбина не се отразява в системата, в регистъра на
учениците. Аз спокойно мога да ви кажа, че имам 10 деца, които са в чужбина и
са живи и здрави, и ще си ги запиша, никой не може да ме хване. И ще взема 10-15
хиляди лева. Кой ще ме хване?
(Фокус група заинтересовани страни, гр. Нова Загора)

11 План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите от училище, стр.3
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Обвързаността на бюджетите на училищата с броя на учениците („парите вървят след
ученика”) също е основание в определени случаи да не се подава точна информация, тъй
като това би довело до намаляване на бюджета на училището, съкращаване на щатове и
други финансови ограничения.
Вероятно трябва да се промени Законът за делегираните бюджети на училищата, защото те получават парите си на база на брой ученици, които са там. И се
получава един омагьосан кръг, в който учителите лъжат, че учениците са в час,
пишат им присъствие, за да могат да си вземат парите, а родителите на тези
деца, които не посещават училище също си получават от държавата социалните помощи, субсидии, каквото там друго вземат, а в същото време поколението,
което расте, е едно неграмотно поколение, не добива нужните знания, не говори
български.
(Дълбочинно интервю, МИКЦ, гр. Шумен)

Мерки, насочени към намаляване на дела на децата в задължителна училищна възраст,
които не са обхванати от системата на образование са предвидени и в проекта на Закон
за детето12. Проектозаконът предвижда специален координационен механизъм, както и
специфични мерки и услуги за подкрепа на деца, трайно непосещаващи училище.

Многократно в хода на проучванията сред заинтересовани страни е изразено мнението,
че в подкрепа на превенцията на ранното отпадане от училище и осигуряване на съвременен подход и регулация на образователната система е необходимо спешно разглеждане
и приемане на новия проект на Закон за предучилищно и училищно образование13.
Вече 10 години се прави Закон за предучилищно и училищно образование. Може би
професионалните училища трябва да са след 10-ти клас. Дотогава би следвало човек да е зрял, да е решил вече какво иска и в 11-ти и 12-ти клас да учи профил, с който да излезе майстор по нещо.
(Фокус група заинтересовани страни, с. Медковец)

Необходим е нов Закон за предучилищното и училищното образование, който да
регулира съвременните обществени отношения, свързани с образованието. В
него трябва да има текстове, свързани с превенцията, интервенцията и компенсирането на отпадането и преждевременното напускане на училище.
(Делфи, МОН)
В допълнение към предвидените мерки, проучванията показват, че една от ефективните
възможности за ранно идентифициране на отпадането и превенция за попадане в групата на NEETs може да бъде мониторингът върху представянето на младежите в училище. С оглед на това са необходими ясни критерии, на база на които учителите да могат
да определят младите хора в риск. От тази гледна точка тяхната роля е от изключително
значение, още повече че учителите са хората, към които NEETs биха се обърнали.

В процеса на проследяване е необходимо да се предвидят мерки за наблюдение и на
приятелското обкръжение на младите хора в риск (например чрез други млади хора в
близост до лицето, които имат достъп до обкръжението му – съученици, компания, млади
роднини), предвид факта, че всеки потенциален NEETs (лице, заплашено от отпадане от
училище например) има капацитет, въздействайки с поведението си върху връстниците

12 Проект на Закон за детето, чл.38, чл. 39 http://sacp.government.bg/normativna-uredba/proekti-na-normativni-aktove/proektna-zakon-za-deteto/
13 Проектът на Закон за предучилищно и училищно образование е внесен за обсъждане в Парламента на 21.11.2014 г.
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си/ съучениците си, да „произведе“ и други такива младежи, т.е. явлението може да се
мултиплицира, ако не бъде оказано въздействие.
3.2.2.2. Свързани с професионалното образование и обучение

Втората група политики и мерки са свързани с професионалното образование и обучение. Те са от особена важност предвид значението им за формирането на квалифицирана
работна сила, което пък е предпоставка за намаляване на броя на NEETs. Те представляват и стъпка към решаването на основния проблем на образователната система у нас, а
именно – липсата на практическа насоченост.
Политиките и мерките, свързани с професионалното образование и обучение, са обхванати в няколко стратегически и нормативни документи.

Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република
България за периода 2015-2020 г., приета през октомври 2014 г., констатира, че за последните 14 години учениците в професионалните гимназии са намалели с близо 25 000,
което налага предприемане на спешни мерки за стимулиране на учениците да се насочват към професионалното образование. Осигуряването на висококвалифицирани кадри
за бизнеса и преодоляването на преждевременното отпадане от училище са сред най-важните цели на Стратегията.
Освен в Стратегията, мерките в областта на професионалното образование и обучение с
отношение към NEETs са разписани и в Закона за професионално образование и обучение (доп. и изм. юли 2014 г.).
Те са свързани основно с въвеждането на дуалното образование, на система за валидиране на придобитите знания и умения и на система за натрупване и трансфер на кредити в
професионалното образование и обучение.

Заинтересованите страни смятат, че последните промени в Закона за професионално
образование и обучение (ЗПОО), приети през юли 2014 г., и по-специално въвеждането
на дуалното образование би могло да реши определени дефицити в системата на професионалното обучение, да обвърже училището с реалната практика и да играе ролята на
мост между образованието и пазара на труда. Предвидено е то да се осъществява чрез
партньорство между професионални училища, колежи или центрове за професионално
обучение и един или няколко работодатели.
Задължително трябва да се въведе дуалното образование, защото то малко или
много ще скъси дистанцията и разликите между изискванията на работодателя и това, което работникът или служителят предлага като работна сила.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)

Въвеждането на дуaлното образование се приема и като една от мерките, насочени
към NEETs. Очаква се то да окаже положителен ефект върху развитието на пазара на труда и да намали младежката безработица, доколкото младежите ще се включат на пазара
на труда по-рано, ще бъдат трудово ангажирани още в училище, ще усвоят определена
професия и квалификация, която след това ще осигури същинската им реализация на пазара на труда.
Освен дуалното образование ЗПОО въвежда и разпоредбата за валидиране на професионалните знания, умения и компетентности по професия или част от нея, придобити чрез
неформално обучение или самостоятелно учене.
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Валидирането е инструмент, чрез който ефективно може да се намали дела на NEETs,
доколкото работодателите ще признават и приемат не само доказани чрез дипломи квалификации.
Хубавото в Закона за професионалното образование и обучение е, че се въведе
валидирането. Така хора, работили в определен занаят, определена професия и
имат вече трудов стаж, могат да валидират знанията и уменията си, могат
да получат документ официално и да се признае, че имат съответната квалификация.
(Дълбочинно интервю, НАПОО)

Въвеждането на тази възможност обаче е свързано с разработване на цялостна система
за валидиране на знанията.

Трябва да създадем система за валидиране, чрез която тези младежи да могат
да покажат какви умения са развили. Това трябва да се направи и приоритетно
да се развие. Това ще е един изключително полезен инструмент за NEETs - истинска система за валидиране, която да осигури възможност за хора със знания,
натрупани по различен начин, умения, придобити по различен начин, да докажат,
че знаят и могат, в резултат на което да бъдат сертифицирани и да продължават да се учат или да работят.
(Дълбочинно интервю, МОН)

ЗПОО дава още и възможност за натрупване и трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение – нов начин за придобиване на професионална квалификация по
определена професия. Чрез кредитите се доказва усвояването и постигането на всички
учебни единици, включени в държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по съответната професия. Натрупването и трансферът на кредити ще даде
възможност на хората, които са добили знания и умения и компетенции чрез неформално
образование или самообразование, да положат определени изпити, за да вземат квалификация по професия или по част от нея, с който документ да могат да се реализират на
пазара на труда.

По същество валидирането на професионалните знания, умения и компетентности по
професия или част от нея, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно
учене, е осигуряване на възможности за учене през целия живот. Това предполага усъвършенстване и допълване на нормативната уредба в областта на образованието с оглед
улесняване достъпа до образование и обучение на групите в неравностойно положение
на пазара на труда.
Възможно е да се предвидят по-гъвкави механизми, които да бъдат съобразени с
индивидуалните потребности на младежи, попадащи в категорията на NEETs, и
конкретни„пътеки” за учене и валидирането на резултатите, постигнати при неформално
и самостоятелно учене.

Въвеждането на дуалното образование и системата за валидиране е по същество нов подход и в професионалното ориентиране и възможност за включване на преждевременно
отпадналите от училище юноши и младежи в професионални обучения за придобиване
на съответна квалификация.
Заинтересованите страни изразяват и определени критични бележки и посочват предизвикателства, свързани с въвеждането на дуалното образование в България.
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Тази дуална система работи в страни с развити икономики. Нека да ми посочат
една страна с икономика като нашата, която работи по дуалната система. На
Полша също беше предложено да работи по дуалната система. Но тя отказа.Тя
просто си преструктурира системата – основно образование до 10 клас, профилиране след 10 клас. И по този начин всъщност в последните 2 или 3 години от
обучението учениците се насочват към тясна специализация
(Дълбочинно интервю, МОН)
Дуалното образование изисква инициатива от страна на работодателите и работодателските организации в определянето на приоритетни професионални направления. От своя
страна, работодателските организации очакват бързо приемане на съответните поднормативни актове, които да регламентират редица открити засега въпроси.

Законът (б.а. ЗПОО) определя само рамката. Оттам нататък има много подзаконови актове, които трябва да бъдат приети и които ще определят самата
процедура, която е важна. Колко често ще бъде практическото обучение? Това е
единият въпрос. Другият въпрос е финансирането. Какво се очаква от работодателя? Говори се, че освен производствените мощности, възнаграждението на
ментора или на обучаващия, работодателят трябва да плаща и на самите ученици под формата на стипендия или някакво възнаграждение, т.е. работодателят трябва да плаща и за стажа. Което ще направи абсолютно неатрактивно
включването на работодателя в дуалното образование.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)

3.2.2.3. В областта на висшето образование
Със Закона за висшето образование се уреждат устройството, функциите, управлението
и финансирането на висшето образование в Република България. В него е записано, че
основната цел на висшето образование е подготовката на висококвалифицирани специалисти над средното образование и развитието на науката и културата. В настоящия си
вид той е приет през 1995 г., но претърпява 38 изменения, последното от които от август
2014 г.

Основен проблем на този нормативен акт е липсата на дефинирани функции на държавата по отношение на обвързване на приема на студентите с потребностите на
пазара на труда. Предприетите действия от МОН за подпомагане на практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите към настоящия момент не са достатъчно
ефективни и не способстват за подобряване на връзките на висшите училища с пазара на
труда.
Коментарите във връзка с висшето образование на заинтересованите страни също са насочени преди всичко към липсата на връзка между висшето образова-ние и изискванията
на пазара на труда, както и към „свръхпроизводството” на кадри, които след това трудно
намират професионална реализация.
Срещата между образованието и бизнеса просто не се е състояла.
(Дълбочинно интервю, МОН)

Необходими си спешни промени, които да осигурят връзката на образованието с бизнеса на нормативно ниво. Подобни промени биха допринесли за повишаване интереса
на младите хора към висшето образование, предлагайки специалности, които кореспондират на възможностите за реализация на пазара на труда.

63

3.3. Квалификация и опит, поведение на пазара на труда
Сравнението между дела на NEETs и коефициента на безработица показва, че рискът за
попадане в групата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават е поголям в районите с висока безработица и обратното – колкото по-ниска е безработицата, толкова по-малко са лицата в групата.
Графика 21. Дял на NEETs и коефициент на безработица по райони за планиране14

Най-застрашени са младите хора в Североизточния район, където безработицата е найвисока. Два пъти по-малък е рискът в Югозападния район, където коефициентът е найнисък. Тази зависимост показва, че е необходимо мерките, свързани с NEETs, да бъдат
териториално диференцирани.

Самите NEETs открояват като основна причина за попадането си в тази ситуация липсата на свободни работни места – 58% (база: NEETs, без ползващи социално майчинство,
234 души). Фокус групите сред младите хора илюстрират съвсем нагледно този проблем.
МОДЕРАТОР: Търсите ли работа в момента?
Славка: Не, аз не търся.
МОДЕРАТОР: Защо не?
Славка: Защото няма никаква работа просто.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

3.3.1. Липса на квалификация
Освен актуалното състояние на пазара на труда, сред най-сериозните бариери за започване на работа пред NEETs е липсата на квалификация, свързана от своя страна с ниското образование. Както стана ясно в профила на групата, NEETs без средно образование
са 47%, а близо 70% са без специалност (без средно образование или със средно общо образование). В извадката има само едно лице от тази група, което посочва, че е посещавало
курсове за квалификация и/или преквалификация.

14 НСИ, Безработни лица и коефициенти на безработица – нац. ниво; статист. райони, 2013 г.
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Графика 22. разпределение на NEETs според квалификацията (База: NEETs, 267 души)

С квалификация:
31%

Без квалификация:
69%

Подобни данни дават основание да се твърди, че младите без специалност са една от
най-рисковите групи сред NEETs, разполагаща с най-малко възможности за реализация
на пазара на труда. Те остават и най-дълго в ситуация NEET, което води до загуба на мотивация и трудови навици и в крайна сметка – до излизане извън работната сила (т.нар.
обезкуражени безработни).
Ситуацията на тези млади хора се утежнява и от това, че 72% от тези, които нямат квалификация, едновременно с това нямат и опит. 2/3 не търсят работа или чакат „някой да ги
уреди“. Едва 20% посочват, че търсят работа активно, а 14% - не много активно.
Ето как изглежда ситуацията през думите на младежите:

Славка и Ивелин от цитата долу са типични представители на групата на
NEETs – тя е със завършено средно общо образование в местната гимназия, а той
все още не е завършил, заради слаба оценка по един от предметите. И двамата не
са работили досега, споделят, че искат да работят, но на практика не търсят
работа, защото смятат, че работа няма, чакат нещо да се случи, някой да им
предложи. Както казва друга участничка в дискусията във връзка с техния случай: „Няма, защото не търсим и не търсим, защото няма“.
МОДЕРАТОР: Търсите ли работа в момента?
Славка: Не, аз не търся.
МОДЕРАТОР: Защо не?
Славка: Защото няма никаква работа просто.
МОДЕРАТОР: А какво чакате да се случи? Как очаквате това нещо да стане?
Ивелин: От само себе си ще стане всичко. С течение на времето.
МОДЕРАТОР: С познати, близки?
Ивелин: Ако се обади някой…
МОДЕРАТОР: Кой да се обади?
Ивелин: Приятел, роднина, познат.
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МОДЕРАТОР: За каква работа?
Ивелин: Няма значение.
МОДЕРАТОР: А търсили ли сте някога?
Ивелин: Не.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)
Това вероятно се дължи, от една страна, на незнание – къде и по какъв начин да търсят
работа и как да се представят, а, от друга – на обективните ограничения при предлагането
на работа в малките населени места.
Такъв тип поведение (да чакаш да те поканят на работа) обаче се възприема от по-активните като пасивно и среща тяхното неодобрение. По този начин върху NEETs се оказва
допълнителен натиск от страна на средата.
МОДЕРАТОР: (към Ивелин и Славка) Последната година колко пъти сте ходили да
питате за работа?
Григор: Сигурен съм, че нито един път не са питали.
Иван: А и не знам някой да дойде да те пита дали искаш да почнеш работа.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Сходно мнение изказват и представителите на институциите, според които в малките
населени места „е много по-безопасно да се скриеш зад „работа няма“, отколкото да започнеш работа и всички да разберат, че нямаш необходимата квалификация“ (Делфи, Асоциация „Съвременни читалища”).
Като основна бариера пред наемането им на работа NEETs определят липсата на квалификация, следвана от липсата на опит и образование (табл.5). Близо 70% от посочилите това като причина да не са започнали работа са без средно образование и общо
90% – без специалност.

Таблица 5. Защо все още не сте започнали работа? (База: NEETs, без ползващи социално
майчинство, 234 души)
Нямам нужната квалификация
Търся отскоро
Нямам нужния опит
Нямам желание/ мотивация да работя
Не желая да търся работа извън населеното място, в което живея
Нямам образователната степен, която се изисква
Няма работни места
По здравословни причини
Друго
Не знам защо
Общо*

Процент
21.1%
20.3%
18.8%
15.2%
13.4%
12.5%
9.4%
4.5%
12.8%
10.7%
138.6%

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор

3.3.2. Липса на опит
Следващата ключова предпоставка за придобиване на статус на NEETs е липсата на опит.
Две трети от младите хора в групата не са работили никога, а 36% търсят работа, но нямат предишен опит (граф.23).
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Както се вижда от табл. 5, близо една пета от NEETs посочват липсата на опит като причина все още да са без работа. Докато липсата на квалификация е препятствие предимно
пред лицата с ниско образование, то липсата на опит се изтъква най-вече от лицата със
средно образование (около 62% от далите този отговор). Граф. 23 представя данни за
предишната заетост на NEETs по групи според настоящия им статус.
Графика 23. Предишна заетост на NEETs (база: NEETs, без ползващи соц. Майчинство, 234 души)

Не са работили
никога:
66.8%

Работили са:
33.2%

По отношение на хората с увреждания проблемът с липсата на опит има и друга страна. Съгласно Кодекса за социалното осигуряване, осигурените лица придобиват право на
пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и
имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа – до датата на заявлението по чл. 94
от КСО, както следва: до 20-годишна възраст и за слепите по рождение, и на ослепелите
преди постъпването им на работа – независимо от продължителността на осигурителния
стаж; до 25-годишна възраст – една година. Тоест младият човек с увреждане между 21
и 25 години (във възрастовата група, в която попадат двете момичета от цитата долу)
трябва да е работил минимум една година, за да може да придобие право на пенсия. Самите младежи обаче споделят, че инвалидността е сериозна пречка за намиране на работа.
Така системата създава „порочен кръг“: „Не можеш да работиш, защото си инвалид, но
трябва да имаш стаж, за да си взимаш инвалидната пенсия“. Това отношение уронва доверието към институциите и способността им да подпомогнат младежите с увреждания –
„ставаме невидими“, казва същото момиче.
Мила: И какво ще рече – „Трябва да имаш 3 години стаж да работиш, за да ти възвърнем пенсията, Мила“. Аз отивам да си подавам документи, преди да замина
за Чехия, точно съм завършила училище и отивам да си подам документите за
работа в „Миролио“ – това е плетачен цех в Сливен, при което жената ми казва – „Мила, ти си приета в нашата фирма“. На другия ден аз отивам на работа с
някакви документи, жената ми казва така – „Мила, защо не си ни представила
ТЕЛК? Не си ни предупредила, че имаш ТЕЛК-ово решение от Варна, че ти имаш
проблеми със зрението? Не можем да те вземем поради тази причина.“. Във Варна
ми казват трябва да работиш, за да взимаш пенсия, на работа ми казват – не мо-

67

жеш да работиш, защото си заплаха за нас. „Някоя стружка може да ти попадне
в очите“.
Ивета: Не можеш да работиш, защото си инвалид, но трябва да имаш стаж, за
да си взимаш инвалидната пенсия.
(Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)
Липсата на опит е проблем не само за NEETs. Младите хора в България трудно намират
работа по принцип, точно поради факта, че излизат от образователната система без практика. Самите те ясно отчитат този пропуск.
Жана: Това във висшето ти образование е страшен проблем. Влизаш си в някакви
часове, четат ти лекции, пишат нещо на дъската, преписваш го, учиш го, отиваш
на някакъв изпит, взимаш си изпита и няма нищо свързано с това, което трябва
да работиш.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)

Едно от възможните решения на проблема е участието в стажантски програми. От
тях се очаква да допълнят наученото в училище/ университета с практически знания, които, от една страна, да са в подкрепа на намирането на работа, а, от друга – да помогнат
на учащия да се ориентира дали работата му харесва и има ли необходимите качества и
умения да се занимава с нея в бъдеще.
МОДЕРАТОР: Какво мислите за стажовете? Има ли смисъл да се стажува?
Славена: Така можеш да получиш практиката едва ли не и по-лесно се намира
работа.
(Фокус група младежи, гр. Лом, 15-18 г.)
Данните от количественото проучване обаче показват, че младежите не се възползват
от такъв тип програми – вероятно поради липса на информация, а и защото в малките
населени места и тези със затихващи икономически функции такива програми няма. На
национална база (общо за 15-24-годишните) едва 3.3% са участвали в стажантски програми, като това са изцяло лица извън групата на NEETs.
3.3.3. Поведение на пазара на труда

Младежите от групата на NEETs се нуждаят от работа и мислят често за възможностите си в тази насока, показват проучванията. Те свързват работата с финансова независимост, помощ към семейния бюджет, начин да се разнообразят и да избягат от скуката,
възможност да си създадат среда.
Тони: От един месец не работя и откачам вкъщи като гледам, че нашите работят.
Гадно ми е, че нищо не правя.
МОДЕРАТОР: Имаш нужда да работиш?
Тони: Имам да.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)

Представите им за желаната от тях работа обаче са пречупени през самооценката на
собствените им знания и умения, през състоянието на пазара на труда в населените места, в които живеят, през вижданията им за начина, по който се случват нещата в България.
Това им действа като бариера и им пречи да видят други варианти, различни от традиционните за съответното населено място или общност. Някои от представителите на група-
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та на NEETs са толкова „притиснати до стената“, че са съгласни на каквато и да е работа,
стига да е прилично платена – „не е важно какво ще работиш, а за колко пари ще работиш“.

NEETs обаче срещат сериозни трудности в процеса на търсене на работа. Проучванията показват, че голяма част от тях не са достатъчно ориентирани как и къде да търсят,
какви документи да подготвят и как да се представят на интервю. Това е валидно не само
за младите в малките населени места, но и за част от живеещите в областните центрове,
където възможностите за реализация са по-големи.
МОДЕРАТОР: Знаете ли какво може да ви се случи на едно интервю? Как трябва
да се държите, как да изглеждате?
Жана: На първо място е външният вид, после е комуникацията, знанията.
Наско: На първо място е това как човек се представя на интервюто си, заедно с
външния си вид.
МОДЕРАТОР: В какъв смисъл как се представя?
Наско: В смисъл – как отговаря на въпросите, държание и всичко – всичко това
е важно. Трябва да е себе си и да покаже, че умее да прави това, което иска да
работи.
МОДЕРАТОР: Другите? Кои са важните неща като се представяш пред работодател?
(мълчание)
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)
Работата по преодоляването на този проблем трябва да започне още в училище. В
учебните програми в 7-ми и 8-ми и 11-ти и 12-ти клас трябва да се включат часове за
професионално ориентиране, механизми за търсене на работа, представяне пред работодателите, договаряне и други. Това ще отговори и на желанията на учащите училището да
ги подготвя в по-голяма степен за „нещата от живота“.
В процеса на търсене на работа NEETs използват средно по два канала. Основните са
лични контакти (84%) и специализирани интернет сайтове (41%) (табл. 6).

Таблица 6. Канали за търсене на работа (база: NEETs, 149 души, търсещи работа)

Чрез лични контакти
В интернет сайтове за работа като jobs.bg, jobtiger.bg и други
В обяви във вестници
В бюрата по труда, вкл. профес. ориентиране и кариерно консултиране
В социални мрежи (напр. Facebook)
В професионални онлайн мрежи и общности (напр.LinkedIn)
Чрез агенции за подбор на персонал
Другаде
Не знае
Общо

Процент
84.2%
40.7%
28.5%
26.6%
17.1%
8.6%
7.0%
0.7%
1.4%
214.9%

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

Личните контакти представляват единствен канал за търсене на работа за 32%. Това
обаче не е учудващо, тъй като по-голяма част от NEETs живеят в малки населени места, за
които няма обяви в интернет.
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МОДЕРАТОР: Как търсите работа? Какви други начини?
Райко: Главно познати в града.
Албена: Например, той е запознат, че ти си търсиш работа и казва „Ти знаеш ли,
че чух, че има свободно място“, отиваш и питаш – туй си е най-добрият начин
според мен.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)
Макар търсенето на работа чрез лични контакти да се среща най-често в по-малките населени места и селата, то е популярно и в големите градове. Граф. 24 показва съотношението между канали „лични контакти“ и „интернет“ за големите градове – съответно 68%
към 64%, и за малките населени места – 92% към 30%.
Графика 24. По какъв начин търсите работа?
(База: NEETs, Търсещи работа, 149 души)

Графика 25. Брой използвани канали за
търсе-не на работа (База: NEETs, Търсещи
работа, 149)

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

Броят на каналите, които се използват, също зависи от типа населено място (граф. 25).
76% от NEETs в София и големите градове ползват два и повече канала. Аналогичният дял
за малките населени места е 51%.

Личният контакт е основна възможност за търсене на работа и за младежите с пониско образование – 94% от тях използват този канал (граф. 26). На второ място за тази
група са бюрата по труда (34%). Броят на използваните канали е в пряка зависимост от
образованието – два и повече канали използват 65% от лицата с минимум средно образование и 49% от тези с по-ниско (граф. 27).
Графика 26. По какъв начин търсите работа?
(База NEETs, Търсещи работа: 149)

Графика 27. Брой използвани канали за
търсене на работа (База: 149)

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.
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Някои представители на институциите не споделят твърдението, че липсата на информация за възможности за работа е сред факторите за формиране на NEETs.

Не мога да се съглася с твърдението, че лицата са неактивни поради липса на
информа-ция за възможностите за заетост. За информиране на безработните
от отдалечени населени места за предоставяните услуги Агенция по заетостта си партнира с проекта „Глоб@лни библиотеки”, установените по места контакти с библиотеки и читалища продължиха и след приключване на проекта. В
рамките на Компонент „Работа с неактивните лица” по Национална програма
„Активиране на неактивни лица”, която се реализира от 2008 г. – задачата на
трудовите посредници - ромски медиатори, е да съкрати/прекрати престоя на
лицата без работа и ги насочи към реализация на трудовия пазар, мотивирайки
неактивните лица, посредством провеждане на формални и неформални срещи
в кварталите населени предимно с лица от ромски етнически произход, запознавайки ги с възможностите на пазара на труда.
(Делфи, АЗ)

Изследванията сред младите хора обаче показват, че малко от тях знаят към кого да се
обърнат, за да улеснят процеса по започване на работа.

Интернет е втори канал за 41% от NEETs, които търсят работа. Освен на съсредоточеността на групата в малките населени места, значително по-ниският дял на интернет
като канал се дължи на факта, че ефективността на интернет страниците с обяви за
работа е спорна (според участниците в качественото изследване). Основният проблем е
липсата на обратна връзка, което поражда съмнението, че кандидатурите им изобщо се
разглеждат.

Неползването на интернет при търсене на работа се дължи също на липсата на достъп
до мрежата по финансови (покупка на компютър и заплащане на месечните такси) или
други причини (липса на интернет доставчик в населеното място например). Малко подобрият икономически статус на големите градове и наличието на множество безплатни
точки за достъп дава още едно предимство на NEETs, живеещи там. Това ясно се вижда
на граф. 28 – делът на ползващите интернет за търсене на работа е два пъти по-висок в
София и областните центрове, в сравнение с малките градове и села.
Графика 28. Дял на ползващите интернет за търсене на работа по тип населено място (база:
NEETs, търсещи работа, 149 души)

65%
35%

Областен център

Друг град

27%

Село
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Друг съществен проблем на подхода при търсене на работа е липсата на увереност в
собствените възможности. Това пречи на NEETs да се реализират, защото компрометира
представянето им пред потенциалните работодатели.

Качественото изследване показва, че младите хора от групата на NEETs имат затруднения да формулират конкурентните си предимства. Някои от тях дори не са мислили в
тази посока, макар да търсят работа от дълго време. Причините за това са две. Първата е
липсата на информация за това кои са важните неща в представянето пред работодателите, т.е. те не знаят как да се подготвят и какви въпроси да очакват. Втората причина е
високата степен на неувереност в собствения потенциал – вместо да се опитат да се определят в умения и познания, те се описват със спецификите на характера си или пък изобщо не успяват да се определят. Неувереността често се дължи на множеството трудности
в комуникацията с работодателите и постоянното им отхвърляне като кандидати, което
все повече ги обезкуражава и понижава самочувствието им.
МОДЕРАТОР: Ако трябва да кажете за себе си едно-две неща, които трябва да
убедят работодателя, че сте правилния човек за него, какви ще те?
Ивелин: Какво да му кажа, всичко си е чувал човекът, 100%.
Невена: Че ще се старая и ще бъда упорита.
Кирил: Че ще бъда отговорен и настоятелен.
Славка: Че мога да се справя с тази работа и може да разчита на мен.
Ивелин: Той си знае. Ще му кажа да ме вземе и да си прецени после.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)
Липсата на работа за NEETs е постоянен източник на стрес. Особено притеснени са
тези, които не учат, не работят и не се обучават във възрастовата група 19-24 г.
Светла: Няма работа за младите. Невена: Това е най-големият проблем.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Въпреки това, при търсенето те често поставят изисквания по отношение на работата
(вид, условия, работно време), които могат да действат като реална бариера пред излизането им от неблагоприятната ситуация. Така например 24% от NEETs са готови да
започнат само работа с добро заплащане, а 20% - само работа, която им харесва (табл. 7).
Таблица 7. Нагласи за започване на работа по подрупи NEETs (база: NEETs, без ползващи социално
майчинство, 234 души) – таблицата се чете по колона
Каква работа сте готов
да започнете?
Всякаква

База:

Само работа с добро заплащане

Само работа, която ми харесва

Само работа, която отговаря на
квалификацията ми
Само работа, която мога да върша
в моето здравословно състояние
Никаква (не желая да работя)
Не знам каква
ОБЩО*

234
39%

Икономически
неактивни
86
15%

Безработни,
по-ниско
от средно
образование
57
85%

Безработни,
мин. средно
образование,
без опит
51
27%

Безработни,
мин. средно
образование,
с опит
40
41%

20%

15%

7%

36%

33%

2%

-

6%

11%

136%

164%

Всички
NEETs

24%

10%
4%

9%
14%

122%

15%
4%

26%
31%

107%

7%
-

3%

102%

40%

19%
8%

47%
30%
3%

* Сумите по колони надхвърлят 100% , тъй като едно лице е възможно да е посочило повече от един отговор.
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Младите в по-тежка ситуация по отношение на пазара на труда, като преждевременно
отпадналите от училище, които търсят работа (колона „Безработни с по-ниско от средно образование“ в таблицата), са готови в най-голяма степен да започнат всякакъв тип
работа, без да поставят допълнителни условия (85%).
Най-пасивни са икономически неактивните. Сред тях всеки четвърти заявява, че не желае да работи, а малко под една трета са неориентирани и не знаят какво биха работили.
На другия полюс са общо около 40% от неактивните NEETs, които имат нагласа да започнат каквато и да е работа. Тази група има известен потенциал да се върне към пазара на
труда. Останалите обаче по всяка вероятност ще останат в тази ситуация до излизането
им от възрастовата група на младите хора, а може би и след това.
Лицата със завършено средно или по-високо образование, имат повече изисквания и
следователно търсенето на подходящо работно място при тях се усложнява:
Сред младежите с образование, но без опит 40% са склонни да започнат само работа с
добро заплащане, а 36% – само работа, която им харесва.
Сред младежите с образование и с опит 47% биха се съгласили само на работа с добро заплащане, а всеки трети – само на работа, която му харесва или работа, която отговаря на
квалификацията му/ й.
Подобни резултати изглеждат учудващо на фона на данните за продължителността на
престоя в ситуация NEETs за тези групи – за първата средно година, а за втората – година и четири месеца. Мотивацията е различна за двете групи, но в крайна сметка води до
трайно задържане в групата на NEETs.
При хората без опит изискванията към работното място са завишени (искат добро заплащане и работата да им харесва) спрямо състоянието на пазара на труда и това, което той може да им предложи. Нереалистичните очаквания, вероятно и заради факта, че
до момента не са работили, ги възпрепятстват при намирането на работа. В момента, в
който са „притиснати до стената“ и са склонни да приемат каквато и да е работа (27%),
средната продължителност на оставането им в ситуация да не учат и да не работят вече
е достигнала 2 години.
При хората с опит по-големият набор от критерии вероятно се дължи на факта, че те вече
са работили и компромисното приемане на каквато и да е работа би било крачка назад в
развитието им. От, друга страна, обаче те са наясно с реалните условия на пазара на труда
и възможностите пред тях, което мотивира 41% да споделят, че биха приели всякаква
работа. В тази група моментът на безизходица настъпва при средна продължителност на
оставането в ситуация NEETs от година и два месеца.
Както може да се очаква, повечето от търсещите работа NEETs имат готовност за започване на работа на пълен работен ден (65%, табл.8).
Таблица 8. Нагласи за започване на работа по подгрупи NEETs (база: NEETs, без ползващи
социално майчинство, 234 души)
Каква работа сте готов да
започнете?
На пълен работен ден
Почасова
Сезонна
Никаква
Не знам каква
Общо*

База:

Всички
NEETs

234
65%
23%
18%
7%
20%
134%

Икономически
неактивни

86
23%
13%
7%
20%
45%
108%

Безработни,
по-ниско
от средно
образование
57
88%
36%
38%
0%
5%
167%

Безработни,
мин. средно
образование,
без опит
51
88%
23%
19%
0%
8%
138%

Безработни,
мин. средно
образование,
с опит
40
95%
26%
11%
0%
3%
134%

* Сумите по колони надхвърлят 100% , тъй като едно лице е възможно да е посочило повече от един отговор.
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Сезонната и/ или почасовата заетост е допълнителен вариант и решение на проблема с
липсата на работа за над половината от безработните с ниско или без образование и за
около една четвърт от тези с по-високо образование. И докато при останалите три групи
ситуацията е в голяма степен сходна, икономически неактивните NEETs са най-малко мотивирани да започнат работа – общо 65% от тях казват, че не желаят никаква работа или
не знаят каква. Това може да бъде индикация за пълна незаинтересованост, обезвереност
или за наличие на обективни фактори, които пречат на тези лица да търсят реализация
(например, ромските момичета, сключили ранни бракове).

Както вече беше посочено, младите хора в малките населени места се сблъскват с висока
безработица и липса на работни места. Това ограничава възможностите им за реализация
по местоживеене. Вследствие на това 41% от живеещите в малки градове и села търсят
работа в близки, а още 25% - и в по-отдалечени населени места (граф.29).
Графика 29. Къде търсите работа? (База: NEETs, търсещи работа, 149 души)

ста (с пътуване
всеки ден)

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор

Едва 40% от NEETs в малките градове и села се ограничават в търсене на работа само на
местата, където живеят. Това показва, че трудностите за излизане от групата на NEETs се
дължат по-скоро на пропуски в образованието им, липса на квалификация и опит и слаба
информираност, а не толкова на лична пасивност и мотивационни дефицити.
Графика 30. Живеещи в малки населени места - къде търсите работа? (База: NEETs, търсещи
работа и живеещи в малки населени места (друг град / село), 102 души)

населени места (с пътуване
всеки ден)
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Лицата, ограничаващи се в търсене на работа само в населеното място, където живеят, са водени от два основни мотива. Първият е психологически – страх от отхвърляне,
страх от промяна, неувереност в собствените им възможности. Вторият обаче е икономически. Той е по-силен и много рационален. Елементарната сметка показва, че при средно
ниво на заплащане около 400 лв. и 60 лв. за транспорт (какъвто е примерът за градовете
Нови пазар и Шумен), за младите хора няма значение дали търсят работа в малкия или
големия град – и в двата случая могат да разчитат на не повече от една минимална работна заплата.
Ниското заплащане поставя младите хора пред сложен избор – или да работят, заради
опита и самата работа, като стъпка напред в развитието си и да получават заплата, която
на практика обезпечава ходенето им на работа, но не покрива нуждите им, или да чакат
по-добра възможност в бъдещето без реално да знаят как, кога и дали това ще се случи.
Изборът, който правят предопределя продължителността на задържане в статус NEETs.

Съществуващите програми и мерки за заетост не допринасят в голяма степен за излизане на младите хора от групата на NEETs. Основната причина за ниската им ефективност е слабата информираност на подрастващите и младежите за тях и оттам – ниската степен на участие в такъв тип инструменти за подпомагане.

Резултатите от националното изследване показват, че от цялата съвкупност на NEEТs
делът на чувалите за някакви мерки за заетост и обучение на младежи е 14%, а на възползвалите се – под 5%. Аналогичните дялове извън групата на NEETs са малко по-благоприятни – съответно 28% и 7%. Въпреки това може да се каже, че информираността на
младите хора, особено на нуждаещите се, на национална база е сравнително слаба. Вследствие на това програмите и мерките достигат до ограничен кръг лица, които всъщност са
и сред най-малко рисковите групи – етнически българи със завършено средно или висше
образование.
Графика 31. Участвали ли сте в програми или проекти за обучение и работа на млади хора?
(База: NEETs, 267 души, контролна група, 933 души)

Причините за ниската степен на информираност, от една страна, могат да се търсят у самите млади – в незнанието им къде и по какъв начин да търсят такъв тип информация.
От друга страна обаче, вината често е и у институциите, отговорни за прилагането на
тези инструменти. Участниците във фокус групите споделят, че служителите в общината/ бюрото по труда не полагат достатъчно усилия информацията да достигне до предназначението си или тя е неясна, неточна или дори на недостъпен език за някои по-слабо
образовани групи.
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Светла: Тук е така – ако не отидеш ти да попиташ, те няма да дойдат да ти
кажат.
Невена: Сега примерно една обява, като я лепнат на едно табло, дето има един
милион бележки, дали ще го прочетеш? И аз мога да направя обява, че ще направя
една беседа и да си я лепна на стената в моята стая. И на вратата я дошъл някой, я не дошъл. Аз ги обикалям – цяло село, махалата, ходя, лепя обяви, събирам
ги по къщите, защото ми искат и присъствен списък за определен брой хора.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)
Жана: Знам, защото майка ми работи в общината. Иначе не че някой ще ми обърне внимание.
Тони: Влизаш и питаш.
Жана: Аз, когато се регистрирах (б.а. в Бюрото по труда) дойде едно момиче и
пита за програмите, туй онуй, и те тотално я отрязаха, казаха й „Влезте си в
интернет и си проверете. Programi.com“. Това казаха на момичето. Тя каза „Добре“ и излезе.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)
Освен на ниската степен на информираност, ограниченият достъп до програми и мерки
в подкрепа на младите хора в малките населени места изглежда се дължи и на факта, че
участието в обученията се заплаща и от тази гледна точка представлява възможност за
осигуряване на допълнителни средства. По тази причина често курсовете се посещават от
едни и същи хора, близки до общината, голяма част от които извън групата на младежите.
Необходимо е да се работи за подобряване на взаимодействието между институциите и подпомаганите, така че то да бъде максимално ефективно и за двете страни.
Начините следва да бъдат идентифицирани в комуникация със самите младежи. Важно е
при прилагането на мерките да има равнопоставеност – всеки да може да участва. Необходими са също и спешни информационни мерки в тази насока по достъпни за младежите
канали – например, читалища, библиотеки, интернет клубове и други.
При NEETs, които някога са работили, като фактор за присъединяване към групата
действа загубата на работното място.

Резултатите от количественото изследване показват, че повече от половината от NEETs,
работили някога, са напуснали по собствено желание, т.е на практика доброволно са се
присъединили към групата NEETs. 41% са били съкратени, а близо 7% не желаят да отговорят (най-вероятно са били уволнени).

Графика 32. Какво се случи с последната ви работа (база NEETs, работили някога: 78)
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Причините за напускане могат да се търсят сред проблемите, които тези млади хора са
срещнали в работата си. Основните сред тях са свързани със заплащането, с условията на
труд и с липсата на договор (табл.9). Наличието на такъв тип проблеми, особено ако се
случва регулярно, може в крайна сметка да доведе до загуба на мотивация за работа (заради преценката, че не си струва) и до продължително оставане в групата на NEETs.
Таблица 9. Най-често срещани трудности в работата (база: NEETs, работили някога, 78 души,
контролна група, 320 души)

Дял в
NEETs
Със заплащането (нередовно, ниски заплати)
С условията на работа
С това, че няма договор или част от парите се плащат на ръка
Не е имал/а трудности в работата си
Общо*

58%
33%
26%
22%
139%

Дял в
контролна
група
29%
19%
5%
40%
93%

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор

В по-редки случаи (15%) причините за доброволно напускане на работа трябва да се търсят в отношението на мениджърите. Макар и на шесто място в „класацията“ на трудностите, понякога този проблем също може да се окаже решаващ за присъединяване към
групата на NEETs.
Кирил, цитиран по-долу, е преждевременно отпаднал от училище. Въпреки това, той успява да си намери работа, при това в населеното място, в което живее. След 3-годишни
усилия не издържа отношението на шефовете и напуска. В момента е типичен представител на групата на NEETs и е застрашен от дълготрайно запазване на този статус.
МОДЕРАТОР: Какво си работил?
Кирил: 3 години бях продавач-консултант.
МОДЕРАТОР: Кога си завършил? Преди колко години?
Кирил: Аз не съм завършил, 7 клас съм завършил.
МОДЕРАТОР: Кога си работил като консултант?
Кирил: 2013-та година напуснах.
МОДЕРАТОР: Защо напусна?
Кирил: Мии … не се разбирахме с шефовете, с началниците…и така просто,
няма смисъл да си мишената.
МОДЕРАТОР: Проблеми ли ти създаваха?
Кирил: Какво да кажа – обиждания, такива неща. За най-малкото ти се крещи,
дори и да не си виновен.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Причините за съкращаване на служителите най-вероятно се крият в логичната практика при проблем с бизнеса работодателите да се лишават най-напред от хората, които
са им най-малко ценни, т.е. лица без достатъчно опит и в процес на обучение. Това отново
води до обезсърчаване и усещане за неуспех от страна на NEETs, които влияят върху представянето им при следващ работодател.
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За разлика от NEETs младите хора от контролната група се сблъскват с тези проблеми
доста по-рядко – сред тях делът на лицата, които не са срещали трудности в работата,
е почти 2 пъти по-висок (40% в контролната група, 22% – сред NEETs). Вероятно това
се дължи на факта, че голяма част от тях живеят и работят в по-големи населени места,
където имат повече възможности за работа, а и икономическата ситуация е по-благоприятна за развитие на бизнеса. Те също така са и по-добре образовани, което е важна предпоставка за професионална реализация.
3.3.4. Политики и мерки. Възможни решения

NEETs се считат за една от най-проблемните групи в контекста на младежката безработица на ниво Европейски съюз. Според резюме от доклада на Eurofound15 „Принадлежността към групата на NEETs поражда тежки неблагоприятни последици за отделното
лице, обществото и икономиката. Попадането за определен период в тази група може
да породи широк спектър от отрицателни социални явления като изолация, несигурна
и нископлатена трудова заетост в бъдеще, младежка престъпност, както и проблеми с
психичното и физическото здраве”.
С оглед на това в резолюция от 2010 г. Европейският парламент предлага разработване
на Европейска гаранция за младежта – качествено нов подход за намаляване на младежката безработица, предвиждащ разгръщане на потенциала на младите хора и насърчаване на съвместните действия на държавните органи, бизнеса и социалните партньори. Европейската гаранция за младежта е основополагащ документ, на базата на който
държавите-членки на ЕС разработват планове за изпълнението й на национално ниво.

Националният план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта (т.нар.
„Младежка гаранция”), който адресира феномена NEETs, е съставен в отговор на изискванията на Европейската гаранция за младежта. Той представлява основен инструмент за
борба с младежката безработица, включващ предимно компенсаторни мерки. Документът предвижда всеки млад човек на възраст под 25 г. да получи добро предложение за
работа, продължаване на образованието, чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след
като остане без работа или напусне системата на формалното образование.
Представителите на заинтересованите страни оценяват „Младежката гаранция” като добре разработен документ, насочен към конкретната целева група на NEETs и като инструмент за решаване на един от най-сериозните проблеми – младежката безработица.
Същевременно се споделя, че „Младежката гаранция” е само рамков документ, чието успешно изпълнение зависи от много други фактори, включително от общото икономическо развитие на страната.
Ако икономиката върви към интелигентен растеж, ако развиваме производства
и сектори като IT сектора, иновациите, там, където има повече интелектуален
труд, това от само себе си ще дръпне младите хора.

(Дълбочинно интервю, МТСП)
Изразени са и мнения, че интервенциите, мерките и услугите не са обвързани със спецификите на различните подгрупи в групата на NEETs, както и че е необходима диференциация в съответствие с регионалните и местни особености.

15 Eurofound, Групата NEET – млади хора, които не работят или не участват в образование или обучение: характеристики, разходи и ответни действия в рамките на политиките в Европа (резюме), 2012 г., http://eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_files/pubdocs/2012/541/bg/1/EF12541BG.pdf
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Мерките трябва да са локални, защото проблемите имат локална специфика. Не
е възможно да се очаква ефект, когато се подхожда национално или регионално,
още повече че във всеки един регион има съществени различия и по отношение на
безработицата, и по отношение на образователната инфраструктура. Мерките и тяхната координация трябва да се осъществяват на ниво община. На ниво
община координационните механизми са по-ефективни в сравнение със субординационните отношения по вертикала. Трябва да се делегират правомощия за
вземане на решения на местните институции, без необходимост от съгласувателни процедури на регионално или национално ниво, с други думи – да се реализира действена децентрализация.
(Делфи, КТ „Подкрепа“)
Може би ще е добре тези мерки първо да бъдат по-интензивни на регионално
ниво, т.е. не всичко да се прави само централизирано, а да се има предвид първо
какви са местните възможности за заетост и какви са профилите на лицата,
които са безработни. Нещата да се концентрират на регионално ниво повече.
Другият аспект, още повече във връзка с първия, е да се намират и да се правят
партньорства, които да се опитат да решат по-глобално проблема, т.е. институции, организации, община, НПО-та на местно ниво да работят заедно, за да
достигнат до правилните мерки.
(Дискусионна среща, заинтересовани страни, гр. София)
Актуализираната Стратегия по заетостта е следващият документ, който обръща специално внимание на подобряването на услугите за безработните младежи. Сред включените в него възможности са консултации от социални педагози и социални работници,
подкрепа и консултиране на младите хора за тяхното образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост, изготвяне на индивидуални планове за развитие, подневно участие във форми на обучение и практикуване
на занаяти, усвояване на различни компетентности и други. Успехът зависи от осигуряването на необходимите специалисти и финансови ресурси, както и от партньорствата на
регионално и институционално ниво.
Друг документ, който залага интервенции, насочени към NEETs, e Националната стратегия за младежта. В рамките на разписаните в документа стратегически и оперативни
цели са дефинирани някои конкретни задачи с пряко отношение към групата на NEETs:
● Осигуряване на достъп до професионално образование и обучение на младежи в неравностойно положение – младежи със специални образователни потребности, младежи в социален риск или преждевременно напуснали образователната система.

● Намаляване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната
система лица в задължителна училищна възраст, включително чрез разработване и
изпълнение на Стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система лица.

● Разширяване на достъпа до услуги за професионално ориентиране, чрез което да се
осигури подкрепа за младите хора за решаване на проблеми, свързани с избора на професия или професионално развитие с оглед на индивидуалните качества на личността
и връзката между тези качества и възможностите за заетост.
Конкретните мерки за справяне с проблемите на младите хора, в т.ч. и на NEETs, на регио-
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нално ниво, са разписани в областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г.

В Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014-2020 г. са предвидени следните дейности, имащи отношение към групата на NEETs:

● Програми за ограмотяване, основно сред ромското население и други уязвими групи за
придобиване на по-висока степен на образование, реализирани главно от училищата.

● Подкрепа за професионалните и специализирани училища, стипендии за изявени деца
от уязвимите групи.
● Осигуряване на достъп до образование за лицата от населени места без функциониращи училища (по линия на ученическите пътувания чрез интернет обучение и др.).

● Осигуряването на подкрепа за обновяване, осигуряване на достъп за хора с увреждания и др.) на всички образователни нива, следва да се разглежда като органична част
образованието и общо професионалното развитие.

В Стратегията за развитие на младите хора на територията на община Шумен за периода 2013-2017 г. са посочени някои от най-важните причини за нарастващата младежка безработица: несъответствието между броя на младежите с определена професия и
реалното търсене на пазара на труда, ниското равнище на професионална квалификация,
неточната професионална ориентация, липсата на трудов опит, неразбирането от страна
на местните работодатели и други.
В Областната стратегия за развитие на област Монтана за периода 2014-2020 г. е налична информация за висок дял на безработните младежи до 29 г. Голяма част от регистрираните безработни младежи са с ниски нива на образователно равнище и квалификация.

Една от специфичните цели, заложена в документа, е „Подпомагане на групите в неравностойно положение на пазара на труда – младежи, дългосрочно безработни, инвалиди,
етнически малцинства и други“. Предвидени са две мерки:

● Подпомагане на предприемачи, разкриващи работни места за лица с увреждания.

● Подобряване на публичността и приложимостта на национални програми, насочени
към включване в заетост на лица в неравностойно положение на пазара на труда.
Пряко отношение към NEETs има осигуряването на навременна информация и мотивиране на младежите от ромски произход за реализация в сферата на образованието и социалното им включване.

В Областния план за развитие на област Сливен за периода 2014-2020 г. се посочва,
че сред причините за ранно отпадане от училище са затрудненото материално положение
или липсата на мотивация от страна на ученици и родители от малцинствени групи, за
които образованието не е приоритет; неблагоприятната семейна среда; идентифицираните като деца в риск; заминаването на ученици в чужбина.
В тази връзка се търсят нови подходи за справяне със ситуацията: по-ефективен контакт
с родителите и съдействие на различни институции, вкл. местната власт, създаване на
по-добра училищна среда и т.н.

Въпросът за наличните и планираните мерки на различните институции на национално ниво, насочени към NEETs, е обсъден в рамките на дискусионната среща със
заинтересованите страни в София. Обособени са програми, мерки и услуги в три области –
идентифициране, активиране и мотивиране на NEETs, прилагайки диференциран подход
към всяка от подгрупите.
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● Мерки за икономически неактивни лица
Във връзка с икономически неактивните лица се посочва, че „ това е една много трудна
група и подходът към нея е доста сложен. В рамките на Националната програма за младежта е предвидено МИКЦ-овете да оказват подкрепа – да намират младежите, които нито
една друга система не е обхванала, и да ги насочват към включване в образование или
заетост в зависимост от това на каква възраст са и къде биха могли да бъдат включени“.
В ОПРЧР също са предвидени схеми за идентифициране, активиране и мотивиране, включително на подрастващи и младежи, принадлежащи към групата на NEETs.
На местно ниво програми и мерки се разработват от общините и от местните подразделения на Агенцията за социално подпомагане:

Общините работят по програми за временна заетост, като се опитват да обхващат младежите. Добър пример е също програмата „МERI”, която е насочена
към ромската общност и се изпълнява съвместно с „Отворено общество“. Друга част от работата на общините е насочена към популяризиране на добрите
практики, т.е. ако една община има добър опит, той лесно се пренасочва или се
предоставя като информация и методология на друга община. В подкрепа на икономически неактивните лица Агенцията за социално подпомагане, центровете
за обществена подкрепа, които функционират, могат да насочват неактивни
младежи, тъй като работят със семейства в риск.
(Дискусионна среща, заинтересовани страни, гр. София)

Организациите от неправителствения сектор също изпълняват програми, финансирани
от различни донорски организации и насочени към идентифициране, мотивиране и активиране на NEETs.
● Мерки за безработни с по-ниско от средно образование

Към безработните без средно образование са насочени мерки в Националната програма
за младежта, а в ОПРЧР са планирани мерки, свързани с обучения за професионална квалификация и кариерно ориентиране, чиракуване, мотивационни обучения и професионално ориентиране.

По ОПРЧР стартирахме нова схема за младежката заетост. Сред съществените мерки, които се предвиждат за младежите с ниско образование и без образование, е т.нар. чиракуване, което в Кодекса на труда вече се дефинира като
обучение на работното място. За безработните с ниско образование смятаме,
че ще е полезно да се включат и в обучение за професионална квалификация или
някакви ключови компетентности, или дори в мотивационни обучения, които да
им дадат повече умения за това как да търсят работа и да кандидатстват за
работа, и да бъдат по-активни при търсенето на работа.
(Дискусионна среща, заинтересовани страни, гр. София)

Схемите по ОПРЧР, насочени и към групата на NEETs, са:

● „Ново начало”: лица до 29 години стажуват в рамките на определен период, за да придобият знания по специалността, която са придобили.

● „Старт в администрацията“: младежи до 29 години стажуват в държавната администрация, необходимо е да имат опит до 3 г.
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● „Старт на кариерата“: стаж за лица без никакъв опит по специалността.

● „Развитие“: дава възможност на безработни лица, които нямат определена квалификация да бъдат квалифицирани или преквалифицирани и след което да бъдат наети.

● „Подкрепа за заетост“: осигуряване на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда (безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по
труда” над 12 месеца; младежи; роми), младежите до 29 г. са също сред приоритетните
групи.

● „Възможности за младежка заетост“, която в момента е на етап заявяване на работни
места. Те трябва да бъдат разгледани и одобрени за финансиране. Тя е с две направления – едното е стажуване – лица, които са завършили и имат документ за професионална квалификация – да стажуват по тази професия. Другото е обучение на работното
място.
● Проект „Кариерно ориентиране“.

Това са центрове за консултиране на ученици, създадени са в 28-те района на
България и фактически в тях учениците могат да отидат – има разработена
методика – самостоятелно или с родителите си. Има подготвени консултанти, голяма част от тях са психолози, които провеждат и чрез игрови подход
изследвания и се установява кои са силните страни, къде са талантите на тези
ученици, за да могат те впоследствие да се насочат към съответните сфери, за
да продължат образованието си. Както и след като завършат 12 клас към какво
висше образование да се насочат. Те работят от тази година, вече са открити.
Тук стои въпросът вече за мястото на директорите и подкрепата, която те ще
дадат, за да насочат учениците към тези центрове за консултация.
(Дискусионна среща, заинтересовани страни, гр. София)

Друг инструмент за справяне с безработицата, включително младежката, е субсидираната заетост. Проектът за субсидирана заетост се финансира от ОПРЧР, по него се назначават и младежи до 29 години, които са без работа повече от година, с ниско образование,
както и от малцинствата. Откритите нови работни места са за срок от 6 месеца.

Сега основният инструмент за подкрепа е субсидираната заетост. Тя е добър
инструмент и работи. Намалява безработицата, създава трудови навици и дава
някакъв начален тласък. Подкрепя и работодателите. Но субсидирана заетост
на минимална работна заплата не е достатъчна като мотивация нито за работодателя, нито за работника.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)

Субсидираната заетост обаче създава само временни работни места, а не устойчива и
трайна заетост. Към това са насочени и критичните бележки на представителите на институциите:

Осигуряването на субсидирана временна заетост не води до никаква ефективност. Необходими са мерки, насочени към развиване на уменията за търсене на
информация, мотивационни обучения, придобиване на квалификация чрез прилагане на учене чрез работа, както и обучения на работодателите за работа с
тези групи.
(Делфи, МОН)
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Темата за субсидираната заетост е дискусионна. Някои въпроси, свързани със осигурените средства за заплата например, са доста обсъждани: „Необходимо ли е да продължаваме
до 100% да даваме средства за заплата на въпросното лице и работодателят да го освобождава след изтичане на периода, в който получава пари. Или бихме могли да имаме
някаква друга схема, която да стимулира и двете страни, т.е. наетият и наемащият да
намерят начин след това да има устойчивост”.
● Мерки за безработни със средно или висше образование
По отношение на безработните със завършено средно и висше образование са планирани
различни видове обучения за квалификация и придобиване на ключови компетентности.
Чиракуването е друга мярка, насочена към завършилите средно образование, които нямат професия.
Стажовете са най-подходящи за лицата, които вече имат завършено образование с някаква квалификация, но нямат опит. Това също е част от новата схема за младежка заетост.
Проучванията и дискусионните срещи показват, че по отношение на изпълнението
на НПИЕГМ и мерките за заетост пред държавата стоят няколко основни предизвикателства:
● Идентификация и комуникация с NEETs.

Един от основните рискове по отношение на неактивните младежи ще бъде кой
и как ще достигне до тях , за да ги информира и мотивира да използват мерките,
които ще бъдат на разположение чрез различните институции и организации в
България.
(Делфи, МТСП)

Младежката гаранция разписва отговорностите на организациите по идентифициране и
активиране на младежите, които не работят, не учат и не се обучават, включително и на
тези, които никога не са учили. Сред ключовите ангажименти са:
● Предоставяне на информация от МОН на МТСП за младежите, които са преждевременно отпаднали от образователната система.
● Подкрепа от НСОРБ, посредством местните власти, за идентифициране на младежите,
отпаднали от образователната система, както и на тези, които никога не са посещавали училище.

● В сътрудничество с ММС, идентифициране на активни нестопански организации в
страната (МИКЦ), които реализират младежки дейности и услуги с цел идентифициране на младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование и обучение. Организациите ще предприемат действия за тяхното активиране за регистрацията им в
бюрата по труда, включително чрез услуги по местоживеене.
● Осъществяване на контакт с идентифицираните младежи, предоставяне на информация относно възможните услуги, предоставяни в бюрата по труда.

Тези ключови ангажименти са формализирани чрез подписаното Национално рамково
споразумение за реализация на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г. Споразумението конкретизира ангажиментите на всяка
от страните в процеса на идентифициране и активиране на младежите над 15 г., които не
учат и не работят.
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В Младежката гаранция е предвидено МИКЦ да поемат задачи по идентифицирането на
NEETs. Забавянето на старта на подпрограма 1 „Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове (МИКЦ)“, финансирана по Националната програма за
младежта (2011-2015 г.) обаче може да доведе до забавяне на целия процес.
През НПО-тата може да идентифицираме тези младежи. Активирането го има
и в новата оперативна програма и там вече ще търсим схеми за работа с тези
млади хора. Имахме обмен на добри практики с Австрия. Там те са успели едва
ли не всеки младеж да го обгрижат и го следят с години. Даже имат кафенета, в
част от кафенето се събират младите хора. Да не е в бюро, да не е в канцелария.
МОДЕРАТОР: В по-неформална среда...
Да. Но тук, в България, не знам как могат да се направят тия младежки кафенета. Така че ние ще пробваме с общините най-напред.
(Дълбочинни интервю, МТСП)
Налице са обаче и някои опасения във връзка с ефекта от досегашната работа на МИКЦовете:
Ето, една цяла година няма да има Национална програма за младежта. Едно, че е
закъсняла, второ, че МИКЦ-овете тази година нямат финансиране заради забавената програма и не добре планирани бюджетни средства.
Липсва нещо много важно в работата на МИКЦ-овете и това е оценката на въздействието. 10 човека, на които сме намерили работа, 30 човека, на които сме
намерили стаж, 20 човека, на които сме намерили временна заетост - за мен
това са измеримите индикатори, които могат да ни покажат дали ефектът от
МИКЦ-овете е реален. Това ще даде и първият сигнал дали МИКЦ-овете са готови
да управляват средствата, които ще дойдат по новите програми и Младежката гаранция.
(Дълбочинно интервю, ММС)
● Достъп на младите хора до информация.
Достъпът до информация за възможности за заетост и професионална реализация е друго предизвикателство пред младите хора. Данните показват, че от цялата съвкупност на
NEEТs само 4.8% са се възползвали от мерките за заетост.

Възможна причина за това е, че много често NEETs не знаят към кого да се обърнат за помощ, как работи системата и къде да получат необходимата информация. Това се отнася
особено до младите хора в отдалечени или малки населени места.
Част от NEETs също така нямат регистрация в бюрата по труда и поради това не могат да
се възползват от мерките и услугите, които им се предлагат.

Друга част се включват в обучения, организирани от бюрата по труда или центровете за
професионално обучение, но отказват предложената им работа заради ниско заплащане
и отново влизат в системата на социалното подпомагане.
● Нагласи и мотивация на младежите.

Риск за ефективното изпълнение на „Младежката гаранция” крие и нагласата на младежите и личната им мотивация – не само като рисков фактор за придобиване на статус на
NEETs, но и като предизвикателство за включването им в мерките на Младежката гаранция:
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Практически не би трябвало да има проблем с изпълнението на гаранцията, тъй
като има достатъчно финансиране за това. Има организация в институциите.
Това, което може да провали гаранцията, е недостатъчната мотивация на младите хора да търсят работа и да продължават усъвършенстването си, образованието си, обучението си.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)
По-голям е може би рискът да не успеем да мотивираме младите хора да се включат в нашите инициативи, тъй като насила не става.
(Делфи, Агенция по заетостта)
● Финансиране.
Възможен риск за ефективно постигане на целите на Младежката гаранция е и ангажиментът на българската държава да осигури необходимото съфинансиране от държавния
бюджет.
Има риск от липсата на финансиране. Защото въпреки че тези средства са целеви, в началото дейностите трябва да бъдат финансирани от държавния бюджет. До втората година няма да има пряко финансиране от ЕС, т.е. България е
длъжна да задели другите 50 млн.
(Дълбочинно интервю, АИКБ)

● Междуинституционална координация.
Предизвикателство пред изпълнението на политиките за NEETs, и в частност на „Младежката гаранция”, е координацията между различните институции, ангажирани с нейното изпълнение.

Изразени са мнения, че липсва механизъм за координация, който да позиционира отделните институции в цялата система на интервенции към NEETs и да опише ясно ролята,
отговорностите на всеки участник и конкретния механизъм на взаимодействие.
МОДЕРАТОР: Смятате ли, че междуинституционалната координация е добра?
Не, не смятам. Няма как да е добра координацията. Да се върнем на статистиката и различните данни, които отчитат различните институции: това е първият показател, че някъде се къса връзката. Въпросът е как институциите да се
подкрепят така,че в крайна сметка да има конкретен резултат. Когато всички
заедно като институции започнем да работим за разрешаването на проблемите
на българските деца, ученици и младежи на място и спрямо потребностите им,
тогава ще се случат нещата. И мерките трябва да са не само законодателни, но
и практични, и насочени към терен.
(Дълбочинно интервю, ММС)
Необходимо е да се създаде координационен механизъм с участието на различни
заинтересовани страни, чрез който да се създадат условия за прилагането на
политики за превенция, политики за интервенция и компенсаторни политики.
(Дeлфи, МОН)
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Като част от проблема със заетостта може да се разглежда и Законът за социално
подпомагане, който урежда обществените отношения, свързани с гарантиране на правото на гражданите на социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги.

Като проблем на ЗСП експертите определят факта, че той предполага попадане на определени групи лица (предимно от ромски етнос, които са обект на социално подпомагане)
в „омагьосан кръг” между ДБТ и ДСП. Споделят се казуси, при които безработни младежи,
регистрирани в ДБТ, преминават обучения за придобиване на професионална квалификация, но впоследствие отказват предложенията за работа и след известно време отново
се регистрират за социални помощи. В този случай използваният обществен ресурс е двоен – веднъж като разходи за обучение и втори път – като социално подпомагане.

Предложенията за промени са свързани с ограничаване на срока за ползване на помощи
от бюрата по труда, „развързване“ на социалното подпомагане от регистрацията в ДБТ,
прекъсване на помощите при отказ от приемане на работа, особено след като е преминато
обучение, и подобряване на ефективността на системата за социално подпомагане като
цяло за предотвратяване на злоупотребите.
(б.а. - Необходима е) рестрикция на възможността за социално подпомагане, в
случаи, че са осъществявани обучения, или е отказана работа, предложена от
ДБТ. В подобни случаи – работа с кариерни консултанти и психолози с цел повишаване на мотивацията за обучение и/или заетост съобразно личностните
специфики.
(Делфи, КТ „Подкрепа“)
Политиката за социално подпомагане трябва да се промени така, че по-ефективно да стимулира активността на пазара на труда и повишаването на квалификацията и компетенциите на гражданите. В същото време трябва по-ефективно да се прилагат мерки за ограничаване на злоупотребите в областта на
социалното подпомагане.
(Делфи, Асоциация „Съвременни читалища”)

3.4. Мотивация
4.3.1. Мотивацията като предпоставка за присъединяване към NEEts
Липсата на мотивация е изключително важна бариера за реализацията на младите
хора – това мнение споделят голяма част от заинтересованите страни. Проблемите с мотивацията водят до апатия, ограничаване на интересите и професионалните и житейски
цели.
Липсата за мотивация и нежеланието да работиш са основните причини за попадане в групата на NEETs.
(Делфи, 147 ОУ „Йордан Радичков”, гр. София)
Представителите на институциите смятат, че причините за липсата на мотивация са
разнообразни: осъзната реакция на ограничените възможности за професионална реализация, разминаване между образователния ценз и изисква-нията на пазара на труда,
ниско заплащане и нежелание за работа или обучение.
Самите млади хора често посочват като основание да не работят и/или да не учат „искам
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да си почина/ сега завърших” (18%) и „не ми се работи/ учи” (11%). 12% не знаят защо са
в тази ситуация.
Възможните причини за тези отговори са три.

Първата е, че нежеланието за работа и обучение произтича от финансовата обезпеченост
и подкрепа от страна на родителите, които оставят младия човек да прави каквото и както намери за добре, без да го насърчават да се развива.
Във фокус групата в гр. Нови пазар участва такова момиче. Тя е на 19 г., в момента не учи, не желае да работи, разчита на родителите си, не е решила какво ще
прави впоследствие, чака „моментът (б.а. - на нежелание да работи) да приключи“, до момента не е мислила за работа.

Втората възможна причина е, че зад отрицанието се крие оправдание за неблагоприятната ситуация, в която младият човек е изпаднал и прикритие на усещането за неуспех
по отношение на професионалната реализация. Така изглежда, че това е личен избор, а не
лошо стечение на обстоятелствата.
Третата възможна причина е липса на желание за работа или обучение в резултат на негативно влияние на семейната среда и обкръжението, когато примерите за подражание
не стимулират към развитие, а напротив – дават идеи за други възможности.

Данните от националното представително изследване показват, че липсата на мотивация (независимо каква е причината) не е характерна за всички NEETs, макар доста от
тях да показват голяма степен на обезвереност. На директен въпрос дали очакват промяна в следващите 6-12 месеца 46% отговарят положително. Общо 54% обаче не очакват
нищо или не могат да отговорят (граф.33).
С по-положителни нагласи към бъдещето са по-малко рисковите от гледна точка на
присъединяване и оставане със статус NEETs групи – хората с минимум средно образование, с опит, квалификация, представителите на българския етнос.

Сред младите без особени надежди за бъдещето преобладават живеещите в малки градове и села, представителите на малцинствата, особено ромите, хората с основно и по-ниско образование и икономически неактивните, т.е. групите, които реално имат най-малък
шанс за излизане от ситуация NEETs. От гледна точка на тези характеристики не е учудващ фактът, че всеки четвърти сред тях не очаква промяна, поради липса на перспектива
(граф.34).
Графика 33. Очаквате ли нещо да се промени
в следващите 6-12 месеца? (База: NEETs, без
ползващи социално майчинство, 234 души)

Графика 34. Защо не? (база: 65)

Липсата на перспектива е ясно изразена и в качественото изследване през призмата на
липсващите цели и неясната визия за бъдещето.
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МОДЕРАТОР: В следващите няколко години какви са ви целите, конкретно?
Иван: Не съм мислил още.
Орман, Павел и Петър: Не знам.
Кирил: Каквото поднесе животът.
(Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)
В някои случаи обаче липсата на бъдещи планове се дължи на общностни специфики. При ромите например различията по отношение на перспективите при двата пола са
много дълбоки – момичетата смятат, че нямат шанс за реализация извън семейството и
отглеждането на деца. За разлика от тях момчетата могат да учат, да развиват бизнес, да
печелят пари. В този случай полът може да се разглежда като допълнителна бариера пред
излизането от групата на NEETs.
Момичета:
МОДЕРАТОР: Сега първо училище, а после?
Златка: Няма да уча, не ме пускат.
МОДЕРАТОР: След 8-ми клас какво ще правиш?
Златка: Вкъщи.
МОДЕРАТОР: А вкъщи какво ще правиш?
Златка: Ще гледам телевизия.
МОДЕРАТОР: Ти, Милка? Като се омъжиш след една седмица и после?
Милка: Ще се омъжа да.
МОДЕРАТОР: И после?
Милка: Нищо.
Момчета:
Ивелин: Аз имам още да уча. Като приключа мога да замина за някъде за година.
МОДЕРАТОР: А ти ще учиш, докато завършиш гимназия?
Ивелин: Да, до 12-ти клас, имам 2 години още.
МОДЕРАТОР: И после?
Ивелин: Може да замина, да работя, да се върна да си купя къща, после вече да се
оженя, деца, внуци и всичко.
МОДЕРАТОР: Райко?
Райко: Да завърша училище, да си взема кола.
(Фокус група младежи, с. Селиминово, 15-18 г.)
Конкретните планове за следващите няколко години изглеждат сходни за NEETs и контролната група, ако данните на директния въпрос „Какво искате да постигнете в следващите няколко години?“ бъдат обобщени до няколко основни категории (табл.10), дори
може да се каже, че NEETs имат повече идеи що се отнася до работата.
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Таблица 10. Какво искате да постигнете в следващите няколко години? - Обобщение (база:
NEETs, 267, контролна група, 933 души, отбелязали поне едно от съответната група)

Работа/ бизнес (по-добра работа, някаква работа, работа
в чужбина, собствен бизнес)
Образование

Пари/ покупки (да изкарвам, да си купя важни неща)

Семейство/ деца
Почивка

Шофьорска книжка

Пътуване

Друго (в т.ч. не знам/ неотговорил)

Общо *

Дял сред
NEETs

Дял сред
контролна група

84%

79%

16%

59%

39%
28%

21%

39%

10%

295%

66%

62%

43%
41%

37%

59%
7%

394%

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

Ключовата разлика между двете групи обаче е по отношение на образованието –
докато за младите извън групата на NEETs продължаването/ завършването на образованието е сред основните им приоритети, за NEETs то е на последно място в „класацията“
за следващите години, въпреки че ниската образователна степен е ключова пречка за
излизането им от групата.
Това наблюдение е от особена важност от гледна точка на мерките за справяне с феномена NEETs, тъй като показва, че са необходими спешни действия за мотивиране на
подрастващите и младежите в тази група да продължат образованието си и по този
начин да подобрят шансовете си за професионална и личностна реализация.

Допълнителната обработка на обобщените данни показва, че 15% от NEETs нямат намерение нито да започнат каквато и да е работа (независимо дали като наемни работници или собствен бизнес), нито да продължат образованието си. Това са основно млади хора от малките градове и селата, в голямата си част роми с малък превес на
жените, предимно с основно и по-ниско образование, без професионална квалификация,
нетърсещи работа, които най-вероятно ще останат със статус NEETs за продължителен
период от време.

Възможно обяснение за наличието на този дял сред NEETs според представителите на
институциите е, че част от младите хора предпочитат да са в системата на социалното
подпомагане и да получават социални помощи, вместо да работят.
Аз виждам прецедент в това, че има свободни работни позиции, но млади хора
отказват позиция, поради недостатъчното заплащане или поради това, че работата се вижда много трудна, сложна. Това вече е въпрос на мотивация – проблем, който трябва да се разрешава още на етап училище.
(Дълбочинно интервю, ММС)
Има много случаи, в които работодател търси работници, но не може да намери
хора, защото те не желаят да работят.
(Дълбочинно интервю, Агенция по заетостта)
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Различията във вижданията по отношение на ключовите за развитието елементи между
NEETs и контролната група се виждат ясно при въпроса как смятат да постигнат намеренията си за бъдещето – 26% от младите в контролната група „залагат“ на доброто образование, а 35% - на труда, упоритостта и постоянството. Дяловете за NEETs са съответно
7% и 20% (граф. 35). Много често NEETs не знаят как могат да постигнат целите си (32%
при 14% в контролната група).
МОДЕРАТОР: Какво трябва да направи човек, за да си намери работата, която
иска? …
Александър: Каквото е необходимо.
МОДЕРАТОР: Какво е необходимо?
Александър: Не знам.
(Фокус група младежи, гр. Нови пазар, 19-24 г.)
Причините за това могат да се търсят, от една страна, в училището, което не ги подготвя
да се справят с важните за бъдещето въпроси, а, от друга – в семействата, които често са
съсредоточени върху оцеляването и битовите проблеми, подценявайки нуждата на децата си от подкрепа.
Графика 35. Как ще постигнете това, което искате? (База: NEETs, 267, контролна група, 933)*

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

Имайки предвид важността на семейството, не е учудващо че младите хора като цяло
разчитат предимно на своите родители за помощ, включително и за постигане на своите цели. На второ място се нареждат приятелите и роднините.
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Графика 36. Кой очаквате да ви помогне (база: NEETs, 26; контролна група, 933 души)

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

NEETs обаче в много по-голяма степен от контролната група очакват подкрепа от приятели, роднини и партньори/ съпрузи. По-голям е и делът на NEETs, които разчитат и на
държавата, общината и социалните институции. Това е израз на проблематичните отношения в голяма част от семействата на младите хора, които не учат, не работят и не се
обучават.
Накрая е важно да се спомене, че личната мотивация е функция и на характера на младия човек, освен на обективните обстоятелства в заобикалящата го среда. Активните и борбени натури имат много по-голям шанс да се реализират, особено ако са подкрепяни от семействата си.
Невена: Първо, според мене, идеалната работа няма да я намериш със средно образование. Трябва да учиш, да се бориш, трябва да се изградиш като личност, да
се докажеш на хората по някакъв начин.
Светла: Това всичко са твои усилия.
Невена: Това трябва да е постоянство, не да е моментно нещо, с което да се покажеш отначало и след това да те видят колко струваш.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

За разлика от тях по-пасивните младежи, с по-малко амбиции и по-неясни цели са застрашени от по-дълготрайно оставане в групата на NEETs. Те често очакват помощта
да дойде отвън и не предприемат никакви действия, за да променят ситуацията, в която
се намират.
МОДЕРАТОР: Какво трябва да направите, за да имате тази идеална, много добре
платена работа? Какви усилия трябва да положите?
Славка: По-скоро от нас да има повече интересуване.
МОДЕРАТОР: Тоест вие сте пасивни ли в случая?
Славка: Да.
Светла: Това е главното.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)
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3.4.2. Политики и мерки. Възможни решения
Мотивацията e един от значимите проблеми, свързан с включването на NEETs на пазара
на труда, предвид факта, че това е динамична величина, която намалява с всеки следващ
неуспех.
Мерки в тази посока се предлагат основно от Агенцията по заетостта, която организира
мотивационни обучения за безработни лица, включително младежи, попаднали в групата на NEETs, чрез бюрата по труда.
Това обаче е крайно недостатъчно. Необходими са най-общо три типа мерки:

● Информационни – целят повишаване на информираността за възможностите, предвид факта, че често зад липсата на действие се крие незнание, а не нежелание (особено
при българския етнос).

● Мотивационни – следва да са насочени към най-застрашените от дълготраен статус
на NEETs , т.е. към неактивните. Самите представители на заинтересованите страни (в
проведената дискусионна среща) споделят, че всички мерки са за млади хора, които
желаят да се възползват от мерките. Останалите остават извън техния обхват и имат
нужда от активиране.
● Насочени към ромския етнос – при тях усилията трябва да бъдат насочени, от една
страна, към родителите (споменатите по-горе училища за родители) – за превенция на
ранните бракове и намаляване на преждевременното отпадане от училище на момичетата, а, от друга – към младите хора като цяло – за промяна на нагласите към образованието и перспективите, които могат да се открият (последното най-вече чрез добри
примери в самата ромска общност).

Препоръчително е също да се прилагат и предвидените в Актуализираната Стратегия по
заетостта консултации от социални педагози и социални работници, подкрепа и консултиране на младите хора за тяхното образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост и изготвяне на индивидуални планове за
развитие, подневно участие във форми на обучение и практикуване на занаяти, усвояване на различни компетентности и други.

Необходимо е да се предвидят мерки и за повишаване на мотивацията за продължаване
на образованието, конкретно за групата на NEETs, тъй като по този показател различията
с контролната група са изключително сериозни.

Трябва да се търсят механизми за подкрепа на лицата сред NEETs, които са запазили този
статус повече от година. Тази подкрепа може да бъде психологическа – за работа върху
виждането за себе си и собствените предимства, но и под формата на специализирани
стажантски програми – за добиване на трудови навици и увереност в комуникацията в
работна среда, или обучения с практическа насоченост.

3.5. Други предпоставки за попадане в групата на NEETs
Безспорно застрашени от попадане в групата NEETs са младите хора със здравословни проблеми, поставящи ги в неравностойно положение. Поради малкия си дял в генералната съвкупност обаче, те са трудни за обхващане с това проучване. Малкият им брой
(31 лица, които заявяват, че имат заболяване, което им пречи да живеят както искат) изисква да се направи уточнението, че споменаването им е съвсем условно. Делът на NEETs
в тази група е 39%.
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Малък е и броят на респондентите в извадката, определили здравословното си състояние
като не много добро. На въпроса как биха оценили здравословното си състояние по скала
от 1 до 5, където 1 означава лошо, а 5 отлично здраве, 52 души са дали оценка по-ниска от
3. Делът на NEETs сред тях е 65%.
Резултатите от фокус групите сред младежите обаче дават представа за сериозността на
проблема – хората със здравословни проблеми имат лимитиран достъп до пазара на труда и по тази причина са застрашени от трайна принадлежност към групата на NEETs. В
някои случаи те са дискриминирани по този признак.
Ивета (с физическо увреждане): И ми казва на мен (б.а. жената в бюрото по труда) „Иди да работиш на гробищата“.
МОДЕРАТОР: И какво да работиш на гробищата?
Ивета: Да късам билетчета на входа. Аз им казвам „Имам завършена счетоводна
отчетност“, и те ми казват „Знаем, но за твоето положение това можем да ти
предложим, ако не желаеш заминавай отвън“.
(Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)

Представителите на заинтересованите страни също смятат, че в по-голям риск от придобиване на статус NEETs са младите хора с увреждания, физически и психически заболявания, както и младите хора в социалните домове. Това се потвърждава и от изследването
на Eurofound, според което лицата с увреждания или със здравословни проблеми са с 40%
по-застрашени да попаднат в групата NEETs в сравнение с тези в добро здравословно състояние16.
Децата със СОП са част от децата, които отпадат от училище преждевременно. Има деца, които завършват само 8-ми клас, без придобиване на средно образование, защото не могат да изучават определени предмети.
(Дълбочинно интервю, РИО, гр. Шумен)
Въпреки че политиките за приобщаващо образование подкрепят интеграцията на децата
със специални образователни потребности в общообразователните училища, не всички
детски градини или училища предлагат адекватни програми.
Нашите училища не са приспособени за деца с инвалидни колички.
Те си стоят вкъщи, това ги изолира. Това са също една голяма част хора, които
не работят. Просто нямаме такава среда за хора инвалиди.
(Дълбочинно интервю, НАПОО)

Участниците в проучванията споделят, че въпреки че в последните години държавата полага усилия за интегриране на децата и младежите със СОП, изграждането на достъпна
физическа среда е необходимо, но не достатъчно условие за социалната интеграция на
тези деца. Необходима е и по-добра подготовка на ресурсните учители.
Има ресурсни учители, но те не са подготвени на 100% за всичко. Те са учили специална педагогика, учили са специфичните увреждания, но напоследък се наблюдават други явления, които ние дори не сме изучавали.
(Фокус група със заинтересовани страни, с. Медковец)
16 Eurofound, NEETS – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
2012
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В риск от попадане в групата на NEETs са и младите хора под институционална закрила
или излизащи от такива институции. Те обаче остават извън обсега на въздействие на
държавата в момента, в който напуснат институцията.
За съжаление в момента няма абсолютно никаква статистика какво се случва
с тях след това. Съществуват временни настанителни домове, тип защитени
жилища, където те могат да останат за известно време, но след това следата
им отново се губи.
(Делфи, Фондация „Международна награда на херцога на Единбург – България”)
В заключение може да се каже, че хората със здравословни проблеми, увреждания и специални образователни потребности представляват специфична целева група, тъй като
при тях действат различен тип бариери. В този смисъл е необходимо да бъдат предвидени конкретни мерки, съобразени с физическото им състояние, включително изграждане
на достъпна физическа среда и по-добра подготовка на ресурсните учители. На национално ниво трябва да се търсят възможности за въздействие върху отношението на работодателите и общността като цяло към хората с увреждания и приемането им като равни,
по примера на останалите държави в ЕС.
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4

Взаимоотношение
с институциите.
Политическа
и социална
ангажираност

4.1. Взаимоотношения с институциите
В съзнанието на младите хора държавата е абстрактно понятие. Нейната основна роля
е да се грижи за хората (в т.ч. и младите хора). Общата оценка е, че тази роля не се изпълнява добре.
Ключовите изисквания към държавата по отношение на младите хора са две: първото, да
им осигури работа, да им даде перспектива и по-добро бъдеще, включително като за
целта „жертва“ по-възрастните.

Валентина: Искам държавата да направи за всички нас, да намери за хората работа, за младите.
Мила: Икономиката да се развива и да се обясни ясно – да се направят примерно
събори, да се обясни ясно какво всъщност представлява нашата държава и за
какво трябва да гласуваме ние, за какво всъщност гласуваме.
(Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)

и второто – да намери начин младежите да бъдат чути и да участват във вземането
на решения, които засягат и тях:

МОДЕРАТОР: Как трябва да се стигне до младите хора, как да се чуе мнението
им?
Невена: Като ей така, както ни събирате вие, всеки да си каже мнението.
Светла: Но не да сме толкова малко, а всичките.
Невена: Всеки трябва да си каже мнението. Все пак тия млади хора ще трябва да
се развиват. Ако остана аз тука, ще трябва да се развивам на територията на
общината. Трябва да ми създадат условия, да се опитат по някакъв начин на мен
тук да ми харесва.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Същевременно, макар да декларират, че държавата трябва да ги слуша и да взема предвид вижданията им, младите са пасивни по отношение на изразяването на собственото
си мнение – виждат като форма на „говорене“ протестите, но самите те не участват – „има
хора, които говорят, има протести, да кажем, изразяват, но няма кой да ги чуе, кой да им
обърне внимание“.
Младите хора са слабо информирани за политиките и мерките за младежта на национално ниво. Те ги отхвърлят като „безсмислени“ и „само на хартия“, без да ги познават.

МОДЕРАТОР: За вас няма смисъл да търсите такива документи (б.а. свързани с
децата и младите хора), така ли?
Ивета: Извинявайте, но нещата написани вътре са само на хартия.
МОДЕРАТОР: Част от тях не са в интерес на истината – има разни програми,
мерки - вие интересувате ли се от такива неща?
Мила: Да, но никой не допуска нас. Ето на 10 години вие в момента така се случиха случайно нещата, че да ни повикате, да разберете как протича живота ни –
иначе не, никой не се интересува.
(Фокус група младежи, гр. Сливен, 19-24 г.)

Подобно поведение се дължи на пълната липса на доверие към институциите и увереността, че каквото и да направят е лошо. Това е предпоставка за отхвърляне на всяко
действие, независимо от потенциалния му ефект. В такава ситуация всяка бъдеща стъпка
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по отношение на тази група трябва да бъде ясно и достъпно обяснена, като се набляга на
реалните ползи и възможности.

Необходимостта държавата да слуша младите е неоспорима. За да могат те „да се научат
да й говорят“ по правилния начин, институциите на национално ниво трябва да осигурят
механизми, по които това да се случва – чрез представителите си по места (местна власт,
училище, социални служби и други) или чрез други местни организации (читалища, НПО
и други). Необходимо е комуникацията да се осъществява отгоре надолу – от държавата
към младежите, така че с годините да се изграждат отношения на доверие и вяра в институциите, които в крайна сметка ще доведат до по-ефективна работа в полза на обществото.
Проучванията показват, че взаимоотношенията с институциите са по-ползотворни в
малките населени места, където всяка комуникация се превръща в лична, заради факта,
че всички се познават.
МОДЕРАТОР: Общината, социални служби, здравни заведения, училище помагат
ли ви?
Иван: Помагат, как да не помагат.
Невена: Помагат, доколкото могат. Не става въпрос само за мен, а и за хора, на
които съм съдействала, винаги съм получавала помощ от тях.
(Фокус група младежи, с. Медковец, 19-24 г.)

Честотата на контактите с институциите се предопределя основно от възрастта. При подрастващите (15-18 г.) почти липсват взаимоотношения – с това се занимават близките им.
Единственият контакт е със здравните заведения (при нужда) и с училището. Младежите
(19-24 г.) от друга страна често осъществяват комуникацията с институциите сами. Впечатленията им за отношението на служителите към тях са разнообразни – от сравнително добри до крайно критични. Като цяло обаче доминиращи са слаба заинтересованост,
загриженост и разбиране („не си дават зор“). Оценката за ефективността им е ниска,
особено когато се отнася до работа с по-специфични групи (лица с увреждания, малцинства и други).

Качественото проучване показва, че като цяло доверието на младите хора в потенциала на институциите да се справят с техните проблеми е ниско. У тях няма изградена
нагласа да се обръщат към държавата при нужда от помощ, а в някои случаи липсва дори
допускане, че могат да получат институционална подкрепа. Когато стане въпрос какво
точно биха искали да направят институциите за тях обаче, всичко се свежда най-общо до
„да ни помагат“, без да се конкретизира от какво имат нужда. Това е характерно не само
за 15-18-годишните, но и за по-големите. Представата за институциите и тяхната роля в
живота на хората, особено за тези, които нямат пряк контакт с тях, е абстрактна и се свежда основно до чужди впечатления и общоприети виждания (като това, че институциите
не си вършат работата).

Недоверието в институциите личи и от факта, че едва един от всеки пет от групата на
NEETs ще очаква помощ от тях, докато 70% ще търсят подкрепа от лица (родители,
близки, приятели и други от обкръжението).
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Графика 37. От кого очаквате помощ? (База: NEETs, 267 души)

* Сумата от отговорите надхвърля 100%, защото въпросът е с възможност за повече от един отговор.

Проблем, на който следва да се обърне внимание е информираността за начините за
комуникация с институциите. Често младите хора не знаят как да се обърнат към тях
при нужда.

Велизар: Аз лично не знам как да се обърна към общината, ако искам да подновят
някое съоръжение на спортна площадка или нещо от сорта. Не съм сигурен как да
се обърна към общината. Не ми пречи.
(Фокус група младежи, гр. Лом, 15-18 г.)

Фактът, че в интернет е публикувано всичко за малките населени места понякога не е от
значение – младежите там имат нагласата, че информация се получава основно чрез личен контакт. Често обаче те се притесняват, че няма да им обърнат внимание и вероятно
по тази причина изобщо не правят усилия да отидат до съответната служба. Следователно за изграждане на ефективни взаимоотношения с институциите е необходимо да се
търсят такива форми за комуникация, които да достигат до целевата група – например,
чрез обекти, които те посещават често (местните заведения, библиотеки, интернет клубове и други).

Като цяло състоянието на взаимоотношенията между младите хора и институциите
в България не е особено благоприятно като база за изграждане на ефективна комуникация. От страна на младите е налице липса на доверие във възможностите на институциите, а от страна на институциите – незаинтересованост и неразбиране на нуждите
на младите. Наблюдават се пропуски в комуникацията и в двете посоки и вследствие на
това – слаба информираност на младежите за политики, програми и мерки, свързани с
младежта. Като резултат от това ефективността на инструментите за институционална
подкрепа рязко намалява.

Необходими са усилия в две посоки – първо, насочени към младежите – за подобряване
на информираността им чрез осигуряване на посредници с пряк достъп до съответните
целеви групи (например читалища, библиотеки, НПО, интернет клубове, заведения и други), и второ, насочени към служителите в съответните служби – за подобряване на уменията им за комуникация и осигуряване на по-добро обслужване на младежите, особено на
тези със специализирани потребности.
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4.2. Политическа и социална ангажираност
NEETs проявяват слаба политическа ангажираност. Те целенасочено не се информират,
защото не се интересуват, но същевременно са много критични, възпроизвеждайки чужди виждания и популярни клишета. Само един от всеки десет от тях заявява, че проявява
интерес към работата на правителството, парламента и президента.
Графика 38. Интерес към работата на правителството, парламента и президента (база: NEETs,
267 души, контролна група, 933 души)

* На въпроса не са отговорили 3% от NEETs и 2% от целевата група
Отрицателното отношение към политическата система не е характерно само за NEETs,
но за цялата съвкупност от млади хора, за които „политика“ вече е синоним на корупция,
кражба, измама и лъжа. Крайно ниско е доверието в политиците и партиите.
МОДЕРАТОР: От работата на държавата на по-високо ниво интересувате ли се?
От правителство, парламент?

Николета: Интересувам се, но не обичам политика. Защото просто политиците
не си вършат работата, гълтат пари, които принадлежат на държавата. Това
не е само в България де, навсякъде политиците си прибират в джоба и само се
дразня. Обаче аз и да се дразня, и да не се дразня, нищо няма да стане.
(Фокус група младежи, гр. Лом, 15-18 г.)
Негативизмът влияе на отношението към гласуването. Макар принципно да твърдят,
че е важно, младежите са скептични по отношение на ефекта от вота и затова предпочитат да не отидат до урните. Това е особено валидно за NEETs. Основна причина за това е
недоверието. Наблюдава се голяма степен на политическа обезвереност.
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Графика 39. Важно ли е да се гласува? (База: NEETs, 267 души, контролна група, 933 души)

3.6

Тези нагласи трудно се променят във времето, което означава, че незаинтересованите
младежи ще се превърнат и в политически неангажирани възрастни, които ще продължават да не участват във вземането на решения.
Освен политическа, NEETs показват и по-слаба социална и обществена ангажираност. В
сравнение със своите връстници те се включват малко по-рядко в доброволчески инициативи (граф. 40) и много по-рядко във форми на изява на мнение (протести и митинги) –
делът е над 6 пъти по-малък за NEETs в сравнение с този на контролната група (граф.41).
Графика 40. Някога вършили ли сте работа
на доброволни начала? (База: NEETs, 267
души, контролна група, 933 души)

Графика 41. Участвали ли сте някога в
протест или митинг? (База: NEETs, 267 души,
контролна група, 933 души)
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5

Основни изводи и
препоръки

Политиката за младежта е хоризонтална политика – тя интегрира мерки и интервенции,
включени в различни стратегически документи в областта на образованието, трудовата
заетост, социалните дейности и други. Като хоризонтална политика, в чието изпълнение
са ангажирани редица държавни институции, политиката за младежта изисква обща визия, стратегически подход, синхронизирана нормативна база, координирани и съгласувани усилия от всички заинтересовани страни, както и надеждни механизми
за оценка на въздействието и системен контрол върху изпълнението.
Политиката за младежта обхваща съвкупност от 751 900 лица на възраст между 15 и 24 г.
(НСИ, към 31.12.2013 г.). Младите хора, които нито учат, нито работят, нито се обучават
(NEETs) са около 22% от генералната съвкупност или общо 167 670 души. 26 650 от тях
са на възраст 15-18 г. и 141 020 – на възраст 19-24 г.

На национално ниво към момента няма цялостна политика и набор от интервенции
и мерки за справяне с феномена NEETs. Наличните мерки са насочени към конкретни
подгрупи в групата на NEETs, но не обхващат балансирано съвкупността и особено найзастрашените лица. Често целевите групи на мерките се припокриват, което дава много
предимства на едни, за сметка на други групи, нуждаещи се от подкрепа.

Съществуващите мерки трудно могат да бъдат конкретно насочени към NEETs, тъй като
липсва надеждна система за идентификация на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават и проследяване на развитието им до излизане от групата на младежите.

За справяне с проблема е необходимо да се осигурят работещи механизми за идентифициране, достигане, информиране, активиране и подпомагане на NEETs. Препоръчителни са най-общо следните стъпки:

● Изграждане на национална система за ранно сигнализиране за млади хора в риск от
преждевременно отпадане от училище и/ или присъединяване към групата на NEETs.
Тя трябва да включва предимно училищата, но да работи и в партньорство с местни
организации, представители на местните общности и със семействата на децата в риск
от отпадане.
● Изграждане на национална система за регистриране и проследяване на развитието на
NEETs. Данните за системата трябва да се осигуряват от общините в партньорство с
училищата и други организации/ индивиди (например медиатори). На база на системата трябва да бъде изработена „карта“ на NEETs, която да служи за статистическо наблюдение на групата и адекватно планиране на следващи стъпки.

● Провеждане на масирани информационни кампании от типа „деца помагат на деца“,
както и чрез знакови за общностите фигури (учители, библиотекари, местни лидери
на мнение, медиатори) за осигуряване на базова информация, нужна на NEETs в подкрепа на активирането им.
● Изработка на набор от конкретни мерки за всяка от подгрупите NEETs с оглед на специфичните им нужди, като се отчитат демографските им характеристики. При мерките да
се вземе предвид фактът, че голяма част от NEETs са икономически неактивни и нямат
регистрация в ДБТ (т.е. да се предвидят и други посредници при подпомагането им).
● Изработка на система за мониторинг и оценка на ефекта, ефективността и въздействието на политиките и мерките по отношение на NEETs.

Предвид структурата на NEETs по възраст е необходимо част от мерките да бъдат и времево диференцирани, най-общо в два етапа. Първата група мерки трябва да влязат в дейст-
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вие преди завършване на основно образование, с цел намаляване на преждевременното
отпадане от училище, а втората – преди завършване на средно образование, с цел подпомагане на продължаването на обучението или кариерно ориентиране.

Механизмите за идентифициране, достигане, информиране, активиране и подпомагане
трябва да се прилагат от местните власти в условията на партньорство с представителите на местните общности, мрежи от НПО или други организации, разположени в селата
и малките населени места, които са разпознаваеми като центрове за достъп до информация и комуникация (например читалища, библиотеки и други). Цялата система от механизми трябва да се управлява и мониторира на национално ниво, така че да гарантира
цялостния успех на политиките по отношение на NEETs.
Мерките за справяне с проблема NEETs трябва да бъдат насочени в четири основни направления, които са и ключовите предпоставки за формиране на групата:
Направление 1. Семейство и среда

Семейството и средата играят ключова роля при формиране на нагласите и мирогледа на
младите хора и в процеса на вземане на решения. По тази причина всяко отклонение в негативна посока повишава риска от присъединяване към групата на NEETs, особено когато
младите са по-неуверени или по-пасивни.

На национална база проблемите в семействата са застъпени в Националната стратегия
за детето, 2008-2018 г., както и в проекта на Закон за детето. Те предвиждат дейности и
мерки, свързани с родителите и семействата, насочени към подобряване на уменията за
родителство и промяна на отношението към детето. Към предвидените в тях мерки са
препоръчителни и следните допълнителни стъпки:
● Организиране на „училища за родители“ на местно ниво, които да подпомагат родителите/ настойниците в работата с проблемните млади хора в подкрепа на превенцията
на преждевременното отпадане от училище. Това е особено важно по отношение на
ромския етнос, където основен обект на въздействие трябва да бъдат младите родители, които впоследствие да осигурят по-добри възможности за бъдещо развитие на
своите деца.

● Търсене на варианти за промяна в законодателството по отношение на ранните бракове, което да действа в посока превенция, но без да натоварва излишно институциите и
без да вреди на младите хора.
Актуалната нормативна уредба и стратегически документи, свързани с младите хора, не
се занимават с проблемите на обкръжаващата среда извън семейството. С оглед на това е
необходимо да се предвидят:
● Мерки, които или да стимулират излизането от средата, или да насърчават развитието
вътре в нея. Добър пример за това са програмите в подкрепа на трудовата мобилност,
както и тези в помощ на създаването на собствен бизнес. За постигане на по-висока
ефективност е от изключителна важност да се повиши информираността на младите
хора, както и да им се осигури подходяща подкрепа в хода на действие на програмите.

● Възможности за директни срещи на млади хора от София и големите градове (включително от групата на NEETs) с подрастващи и младежи от провинцията (особено малките населени места). Целта на тези срещи е да се провокират идеи за развитие (чрез
игрови елемент и в неформална и забавна среда) и да се въздейства върху мотивацията и вярата в собствените възможности.
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Общите действия в направление „Семейство и среда“ обхващат:

● Съгласуване на дейностите на институциите за въздействие върху NEETs, семействата
и обкръжението по различни канали, в т.ч. мотивационни обучения и допълнителна
подкрепа от училищата и другите свързани институции.
● Диференциация на подхода към различните подгрупи NEETs, техните семейства и общностите, към които принадлежат.

● Анализ на спецификата на всеки конкретен случай и разработка на индивидуален, персонализиран подход към всяко семейство.
Направление 2. Образование

Образователният модел у нас поражда сериозни системни проблеми: липса на мотивация
за учене, ниска функционална грамотност, трудности при реализацията на младите хора
на пазара на труда, липса на мотивация за въвеждане и използване на модерни интерактивни методи на обучение от страна на преподавателите, търпимост към ситуацията от
страна на родителите. Всичко това, съчетано с общата икономическа ситуация и условията на пазара на труда, извежда необходимостта заинтересованите страни – бизнес,
неправителствен сектор, родителски организации, образователни и обучителни институции, да изискат и подкрепят необходимостта от структурна реформа на системата на
образованието.
В образователната система са идентифицирани два ключови проблема, които спешно
трябва да намерят решение.

● Първата голяма проблемна област е свързана с учебните програми и начина на преподаване и по-конкретно – слабата ориентираност на обучението към практиката, големият обем и липса на фокус и подходяща структура на учебното съдържание, пасивният модел и липсата на интерактивен подход в преподаването. С оглед на това
образователният процес драматично се разминава с очакванията на младите хора по
отношение на начин на преподаване и получавани знания. Необходимо е прилагане на
съвременни технологии в обучението и многократно увеличено участие на подрастващите и младежите в процеса на придобиване на знания, като се стимулира творческото и аналитичното мислене и формулирането на идеи и визия за собственото бъдеще.
От огромна полза би било въвеждането на игрови и състезателни елементи на всички
образователни нива, с цел елиминиране на бариерите и неудобството при комуникацията, както и подобряване на работата в екип.
● Втората голяма проблемна област касае начина на финансиране на учебните заведения. Формулата „повече ученици = повече средства“ понижава драстично качеството
на образованието и доверието в образователните институции, неграмотни младежи
придобиват образователна степен, а делът на функционално неграмотните става притеснително висок.

Проучванията определят липсата или ниската степен на образование като основен фактор, от който зависи бъдещето на подрастващите и младежите, а преждевременното отпадане от училище като ключова предпоставка за придобиване на дълготраен статус на
NEETs.
На национално ниво интервенциите, мерките и услугите в образованието, насочени към
групата на NEETs, са обособени в три големи групи – свързани с намаляване на прежде-
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временно отпадналите от училище, с професионалното образование и обучение и с висшето образование.
● Свързани с намаляване на дела на преждевременно отпадналите от училище

Стратегията за намаляване дела на преждевременно отпадналите от училище (2014-2020
г.) и Планът за изпълнение на Стратегията включват набор от политики и мерки, свързани с превенция, интервенция и компенсация на ефекта от преждевременното напускане на училище. Проблемът е обхванат и в проекта на Закон за детето, който предвижда
специален координационен механизъм, както и специфични мерки и услуги за подкрепа
на деца, трайно непосещаващи училище. С оглед на факта, че 47% от NEETs принадлежат
към тази група, тези мерки са адресирани пряко към тях.
В допълнение проучванията идентифицират и друг ефективен механизъм за ранно сигнализиране на отпадането и превенция за попадане в групата на NEETs – мониторинг
върху представянето на младежите в училище. Действието на този механизъм изисква
ясни критерии, на база на които учителите да определят младите хора в риск.

В процеса на проследяване е необходимо да се предвидят мерки за наблюдение и на приятелското обкръжение на младите хора в риск, предвид факта, че всеки потенциален NEETs
(лице, заплашено от отпадане от училище например) има капацитет, въздействайки с поведението си върху връстниците си/съучениците си, да „произведе“ и други такива младежи, т.е. явлението може да се мултиплицира, ако не бъде оказано въздействие.
● Свързани с професионалното образование и обучение

Наблюдава се сериозно разминаване между предлаганото от професионалните училища
обучение и търсенето на пазара на труда. Професионалното образование и обучение не
е достатъчно гъвкаво и трудно се адаптира към динамиката на пазара на труда. Професионалните училища изостават в предлагането на нови професии, а някои произвеждат
кадри, чиято реализация е проблематична. Този дисбаланс е една от причините младежи,
завършили гимназии или колежи с определена професия, да остават „извън борда” и да
попадат в групата на NEETs.
Политиките и мерките, свързани с професионалното образование и обучение, са обхванати в Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република
България за периода 2015-2020 г. и Закона за професионално образование и обучение.
Предвидените в ЗПОО промени, свързани с въвеждането на дуалното образование, на
система за валидиране на придобитите знания и умения и на система за натрупване и
трансфер на кредити в професионалното образование и обучение, се приемат като част
от мерките, насочени към NEETs, от гледна точка на факта, че позволяват придобиване на
практически умения, признаване на умения, придобити впоследствие и придобиване на
квалификация на лица, които до този момент са изключени от системата.
С оглед на заключението, че NEETs са група със специфичен профил и нужди е необходимо при прилагането на тези мерки да се предвидят по-гъвкави механизми, които да бъдат
съобразени с индивидуалните потребности на NEETs и конкретни„пътеки” за учене и валидиране на резултатите, постигнати при неформално и самостоятелно учене.

108

ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО И АНАЛИЗ НА ПРОФИЛА НА ПОДРАСТВАЩИТЕ И МЛАДЕЖИТЕ,
КОИТО НЕ РАБОТЯТ, НЕ УЧАТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETs)

● Свързани с висшето образование

Необходими са спешни промени, които да осигурят връзката на образованието с бизнеса
на нормативно ниво. Подобни промени биха допринесли за повишаване интереса на младите хора към висшето образование, предлагайки специалности, които кореспондират с
възможностите за реализация на пазара на труда. Предприетите действия от МОН за подпомагане на практическите стажове и кариерното ориентиране на студентите към настоящия момент не са достатъчно ефективни и не способстват за подобряване на връзките
на висшите училища с пазара на труда.
Направление 3. Пазар на труда

NEETs се считат за една от най-проблемните групи в контекста на младежката безработица на ниво Европейски съюз. Този проблем в България е адресиран от няколко ключови
документа – Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта
(т.нар. „Младежка гаранция”), Актуализираната Стратегия по заетостта, Националната
стратегия за младежта, областните стратегии за развитие за периода 2014-2020 г. С оглед синхронизираното изпълнение на всички предвидени политики и мерки е необходим стриктен механизъм за координация, който да позиционира отделните институции
в цялата система на интервенции към NEETs и да опише ясно ролята, отговорностите на
всеки участник и конкретния начин на взаимодействие.
Сравнението между дела на NEETs и коефициента на безработица показва, че рискът за
попадане в групата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават е по-голям
в районите с висока безработица и обратното. Тази зависимост извежда необходимостта
мерките, свързани с NEETs, да бъдат териториално диференцирани.
Сред най-сериозните бариери за започване на работа пред NEETs е липсата на квалификация. Младите без специалност са една от най-рисковите групи сред NEETs, разполагаща с
най-малко възможности за реализация на пазара на труда. Те остават и най-дълго в ситуация NEETs, което води до загуба на мотивация и трудови навици и в крайна сметка – до
излизане извън работната сила (т.нар. обезкуражени безработни).

Ключова предпоставка за придобиване на статус на NEETs е и липсата на опит като основна бариера при търсенето на работа. Това е проблем на всички млади хора у нас и е пряко
свързан с липсата на практическа насоченост на образованието. Стажантските програми
и мерките за заетост са непопулярни възможности за справяне с този проблем, тъй като
информираността за тях е изключително ниска. Те достигат до ограничен кръг лица, които всъщност са и сред най-малко рисковите групи – етнически българи със завършено
средно или висше образование. Необходимо е да бъдат предвидени адекватни механизми
за информиране – както в училищата, така и в други центрове за информация и комуникация – библиотеки и читалища, интернет клубове, офиси на местни НПО и други. Начинът на представяне на информацията трябва да е съобразен с образователното ниво на
NEETs, т.е. тестовете трябва да са кратки, ясни, написани на достъпен език и подходящо
визуализирани.
В групата на NEETs са налице сериозни информационни дефицити по отношение на процеса по търсене на работа (как, къде, какви документи са необходими и как се подготвят
и предоставят), формулирането на собствените конкурентни предимства и представянето пред работодателите. Необходимо е работата по преодоляването на този проблем да
започне още в училище. В учебните програми в 7-ми и 8-ми и 11-ти и 12-ти клас трябва
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да се включат часове за професионално ориентиране, механизми за търсене на работа,
представяне пред работодателите, договаряне и други. Това ще отговори и на желанията
на учащите училището да ги подготвя в по-голяма степен за „нещата от живота“.
Направление 4. Мотивация

Мотивацията e един от значимите проблеми, свързан с включването на NEETs на пазара
на труда, предвид факта, че това е динамична величина, която намалява с всеки следващ
неуспех.
Мерки в тази посока се предлагат основно от Агенцията по заетостта, която организира
мотивационни обучения за безработни лица, включително млади хора, попаднали в групата на NEETs, чрез бюрата по труда. Това обаче е крайно недостатъчно. Необходими са
най-общо три типа мерки:
● Информационни – целят повишаване на информираността за възможностите, предвид факта, че често зад липсата на действие се крие незнание, а не нежелание (особено
при младите от българския етнос).
● Мотивационни – следва да са насочени към най-застрашените от дълготраен статус
на NEETs, т.е. към неактивните.

● Насочени към ромския етнос – при тях усилията трябва да бъдат насочени, от една
страна, към родителите – за превенция на ранните бракове и намаляване на преждевременното отпадане от училище на момичетата, а, от друга – към младите хора като
цяло – за промяна на нагласите към образованието и перспективите, които могат да се
открият (последното най-вече чрез добри примери в самата ромска общност).

Препоръчително е също да се прилагат и предвидените в Актуализираната Стратегия по
заетостта консултации от социални педагози и социални работници, подкрепа и консултиране на младите хора за тяхното образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост и изготвяне на индивидуални планове за
развитие, подневно участие във форми на обучение и практикуване на занаяти, усвояване на различни компетентности и други.

Необходимо е да се предвидят мерки и за повишаване на мотивацията за продължаване
на образованието, конкретно за групата на NEETs, тъй като по този показател различията
с останалите млади хора са изключително сериозни.

Трябва да се търсят механизми за подкрепа на лицата сред NEETs, които са запазили този
статус повече от година. Тази подкрепа може да бъде психологическа – за работа върху
виждането за себе си и собствените предимства, но и под формата на специализирани
стажантски програми – за добиване на трудови навици и увереност в комуникацията в
работна среда, или обучения с практическа насоченост.
Мерки към младежи с увреждания и СОП

Хората със здравословни проблеми, увреждания и специални образователни потребности
представляват специфична целева група, тъй като при тях действат различен тип ограничения. Необходимо е да бъдат предвидени конкретни мерки, съобразени с физическото
им състояние, включително изграждане на достъпна физическа среда и по-добра подготовка на ресурсните учители. На национално ниво трябва да се търсят възможности за
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въздействие върху отношението на работодателите и общността като цяло към хората с
увреждания и приемането им като равни, по примера на останалите държави в ЕС.
Взаимодействието на младите с институциите

Като цяло състоянието на взаимоотношенията между младите хора и институциите в
България не е особено благоприятно като база за изграждане на ефективна комуникация.
От страна на младите е налице липса на доверие във възможностите на институциите, а
от страна на институциите – незаинтересованост и неразбиране на нуждите на младите.
Наблюдават се пропуски в комуникацията и в двете посоки и вследствие на това – слаба
информираност на младежите за политики, програми и мерки, свързани с младежта. Като
резултат от това ефективността на инструментите за институционална подкрепа рязко
намалява.

Необходими са усилия в две посоки – първо, насочени към младежите – за подобряване
на информираността им чрез осигуряване на посредници с пряк достъп до съответните
целеви групи (например читалища, библиотеки, НПО, интернет клубове и други), и второ, насочени към служителите в съответните служби – за подобряване на уменията им за
комуникация и осигуряване на по-добро обслужване на младежите, особено на тези със
специални потребности.
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Заключение

През 2014 г. младите хора в България, принадлежащи към групата NEETs (т.е. които не работят, не учат и не се обучават) представляват 22% от всички подрастващи и младежи на
възраст между 15 и 24 години. С този дял България заема незавидното първо място сред
страните-членки на Европейския съюз, където младите хора, които не работят и не участват
в образование или обучение, са 12.9%17.

Групата на NEETs e хетерогенна и обхваща различни подгрупи, с различен социално-демографски профил, различна степен на трудова и социална активност и различна степен на
мотивация, нагласа и възможност за промяна на статуса им.

Вероятността за попадане в групата на NEETs се влияе от четири основни групи рискови фактори: семейна и социална среда и начин на живот, образование, участие в пазара на труда и
мотивация.
Институциите, които имат отношение към NEETs, отчитат мащаба и социaлното измерение
на проблема, включително риска от маргинализация. Затова NEETs са обект на различни политики, насочени към социалното им включване и интеграция. На институционално ниво са
разработени разнообразни програми и мерки, насочени към NEETs. В голямата си част тези
мерки имат характер на интервенции към групата. Най-многобройни и разнообразни са мерките за активиране и включване на младите хора на пазара на труда.
Мерките в областта на образованието са подценени. Те са насочени основно към намаляване
на дела на преждевременно отпадналите от училище – една от най-рисковите за придобиване на статут NEETs групи. Необходима е концепция за реформа в образованието, която да
промени съществуващия модел на училищно образование, да повиши мотивацията и квалификацията на учителите, да повиши интереса и ангажираността на учениците към учебния
процес, както и мотивацията им за учене и труд. Мерките в образованието са изключително
важни, защото биха имали характер на превенция за по-нататъшно придобиване на статус
NEETs.

Въпреки многообразните мерки обаче, липсва единна и координирана политика по отношение на NEETs. Мерките не обхващат балансирано цялата съвкупност от млади хора, които
не учат, не работят и не се обучават и не са съобразени със специфичния профил на всяка от
подгрупите. Към най-застрашените лица в групата на NEETs не са насочени адекватни мерки. Липсва ясна система от индикатори за оценка на ефективността на прилаганите мерки и
програми към NEETs.
Разработването на карта на NEETs на общинско, областно и национално ниво, чрез която да
се идентифицират броят и делът на NEETs, социално-демографският им профил, съществуващите мерки към NEETs в областта на образованието и обучението и пазара на труда, ще
покаже динамиката и тенденциите в групата, ще идентифицира както предизвикателствата,
така и добрите практики в справянето с този проблем.
Институциите и организациите, работещи с групата на NEETs, както на национално, така и
на регионално ниво, действат самостоятелно, без ясен фокус и без разработен координационен механизъм, който да опише ролята, отговорностите и задълженията на всеки участник
по отношение на действията, насочени към NEETs. Това ограничава ефекта от прилаганите
мерки, като същевременно увеличава разходите. Не е идентифицирана и институция, която
да играе лидерската роля в провеждането на единна и координирана политика към NEETs.

Проблемът с групата на младите хора, които не учат, не работят и не се обучават трябва да
влезе спешно в политическия дневен ред, тъй като ежегодните икономически загуби от оттеглянето на NEETs от пазара на труда възлизат на 1.9 млрд. лв. годишно (изчислено на база
оценка за загубата на България в размер 2.36% от БВП18 и 80.2 млрд. лева БВП за 2013 г.).

17 Eurofound, NEETs – Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe,
2012, по данни на Евростат за 2012 г.
18 Пак там, стр. 75
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