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   Уважаеми ЧИТАТЕЛИ, 
 

  с удоволствие Ви представяме европейски проект  
 

  
УЧЕБНА СРЕДА ЗА ПОВИШАВАНЕ 

ТРУДОСПОСОБНОСТТА НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА НАД 55 
ГОДИНИ 

номер на договора: 2008-1927/001-001 
 

 

  разработен в рамките на  
 

  програма „Учене през целия живот”, 
 

   секторна програма „Леонардо да Винчи”. 
 
    В този брой 
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ЗА ПРОЕКТА 
 

 
Проектът „Учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите 
лица над 55 години” стартира през ноември 2008г. Той е с продължителност 
от 24 месеца и е финансиран по програма „Учене през целия живот”, 
секторна програма „Леонардо да Винчи”. 
 
Партньорството се състои от 6 организации от България, Германия, Италия, 
Испания и Полша, което гарантира на проекта транснационален характер с 
различни видове участници (1 държавен университет, 3 обучителни 
организации за възрастни, 1 МСП и 1 НПО). 

 
 

ОБЩ КОНТЕКСТ 
 

 
Демографското застаряване, т.е. делът на възрастните хора към общия брой на 
населението, е резултат от значителния прогрес по отношение на услугите, 
предлагани на европейците, в областта на икономиката, социалното 
обслужване и медицината. Демографското застаряване се обуславя от следните 
тенденции на развитие, които протичат паралелно: 
 

• средната раждаемост в ЕС е 1.5 деца на една майка, докато нивото на 
обновяване на населението е 2.1. За 2030 г. ЕС предвижда 1.6 деца; 

 

• спадът в плодовитостта („baby crash), който последва бума в 
раждаемостта, е причина за големия брой население в Европа на възраст 
между 45 – 65 години. Освен това той създава редица проблеми, свързани с 
пенсионното финансиране; 

 

• продължителността на живота (която се е повишила с 8 години от 1960 г. 
насам) е възможно да се покачи с още 5 години до 2050 г. Това от своя 
страна ще доведе до повишаване броя на хората, достигнали 80 – 90 
годишна възраст. На тази възраст здравословното състояние често е 
нестабилно; 

 

• имиграцията (1.8 мил. имигранти в ЕС през 2004 г., 40 мил. през 2050 г. 
според предвижданията на Евростат) би могла да компенсира ефекта от 
ниската плодовитост и повишената продължителност на живота.  
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Тази тенденция на развитие ще доведе до леко понижаване на общия брой на 
населението на ЕС, което също така ще застарее. Броят на населението в 25 
страни-членки на ЕС в трудова възраст между 15 и 64 години ще се понижи до 
2050 г. на 48 мил., а съотношението между населението в трудоспособна 
възраст (15 – 64 г.) и населението в нетрудоспособна възраст (0 – 14 г.) и (над 
65 г.) ще се удвои, като достигне 51% до 2050 г. Тези демографски промени 
ще бъдат също така съпроводени от дълбоки социални промени (социална 
защита, жилищно обезпечаване, трудова заетост) във всички страни, 
сблъскващи се с проблема, свързан със застаряващото население.  P 

През септември 2006 г. Джузепе Кароне и Деклан Костело от Международния 
валутен фонд предвидиха, че съотношението на пенсионерите към работещите 
лица в Европа ще се удвои. Уилям Х. Фрей, анализатор за института 
„Брукингс” предвижда, че средната възраст в Европа ще се покачи от 37.7 г. 
през 2003 до 52.3 г. 

През същата година австрийският министър по социалните въпроси нарисува 
още по-мрачна картина, като посочи, че възрастовата категория от 55 до 64 г. в 
ЕС до 2010 г. ще стане по-голяма от възрастовата категория от 15 до 24 г. 

BO 
 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 

 

• управители на МСП 

• специалисти от отдел Човешки ресурси в МСП 

• заети лица над 55 години 

E PROJECT 
 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
 

 
• да се разработи учебна среда за повишаване на трудоспособността на 

заетите лица над 55 години, за да се насърчи трудовата заетост на 
застаряващата работна сила в европейски мащаб. По този начин те ще 
могат да останат по-дълго време на работа и да бъдат използвани като 
ценен човешки ресурс в МСП, което ще доведе до повишаване на 
конкурентноспособността на фирмите, развитието на личността и 
подобряване на благосъстоянието на работната сила над 55 години; 
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• да се разработят учебни материали и ресурси за двете целеви групи; 

 

• да се разработят електронни бази от данни за двете целеви групи; 

 

• да се насърчи промяната в нагласите на работодателите и работниците по 
отношение на имиджа на работната сила на 55 години; 

 

• да се предоставят атрактивни възможности за професионално обучение 
както за работодателите, така и за работниците. 

 
 

ОЧАКВАНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

 

Управители и специалисти от отдел Човешки ресурси в МСП 

• ще осъзнаят по-добре и ще станат по-толерантни към своята застаряваща 
работна ръка;  

• ще използват по-добре законодателните инструменти, за да задържат 
застаряващата работна ръка; 

• ще могат по-лесно да търсят компетентни работници над 55 години и да ги 
използват като ценен човешки ресурс; 

• ще могат да променят нагласата си по отношение на новия имидж на 
заетите лица над 55 години и да ги възприемат като „продуктивни, 
креативни и полезни” за бизнеса и обществото. 

 

Заети лица над 55 години 

• ще придобият нови умения и ще усъвършенстват компетенциите си, за да 
отговорят на предизвикателствата на работните места в европейското 
общество, основано на знанието; 

• ще разполагат с повече и по-гъвкави възможности за трудова заетост; 

• ще могат да променят нагласата си по отношение на трудовата заетост и ще 
са склонни да останат по-дълго на работа и да участват по-активно в 
процеса на учене през целия живот. 
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ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА 
 

 

 

 

УЧЕБНА СРЕДА 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТИ 
 

 

Адрес: ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО 
ул. Хаджи Димитър 4 
5300 Габрово, България 
 

Телефон: 
 

+359 66 827 421 

Лице за контакти: Irena Rashkova 
irena.rashkova@yahoo.com 
 
Tsvetelina Petrova 
z_petrova2@yahoo.de 
 

 

 
 

 

This project has been funded with support from the European 
Commission. This product reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which 
may be made of the information contained therein. 

 


