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  Уважаеми ЧИТАТЕЛИ, 
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проведено в рамките на европейски проект  
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програма „Учене през целия живот”, секторна програма 
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ЗА ПРОУЧВАНЕТО 
 

 
В периода от декември 2008 до март 2009 бе проведено проучване сред двете 
целеви групи на проекта: управители на МСП и персонала на отдел „Човешки 
ресурси” и заети лица над 55 г. в България, Германия, Италия, Испания и 
Полша. 
Бяха анализирани отговорите на 497 управители на МСП и служители в отдел 
„Човешки ресурси” и на 507 заети лица над 55 г. И въз основа на тях направени 
заключения. 
За целите на проучването бяха разработени въпросници с няколко възможни 
отговора за двете целеви групи, с които да се събере информация за тяхното 
отношение и мнение, знания и ниво на осъзнаване, както и за техните 
намерения. Бяха използвани различни канали за комуникация: интервюта, 
телефонни разговори и електронна поща. 

 
 

ЦЕЛИ НА ПРОУЧВАНЕТО 
 

  
   Да се определят и анализират: 
 

• учебните нужди на заетите лица над 55 г. във връзка с подобряването на 
тяхната трудоспособност, както и учебните области; видовете, формите и 
методите на обучение;  

• учебните нужди на управителите на МСП и персонала на отдел „Човешки 
ресурси”  с цел подобряване на управлението на застаряващата работна 
сила, както и учебните области; видовете, формите и методите на обучение;  

• нагласите на управителите на МСП и персонала на отдел „Човешки 
ресурси”  по отношение на наемането и обучението на работна сила над 55 
г.; 

• нагласите и отношението на управителите на МСП и персонала на отдел 
„Човешки ресурси”,  свързани с управлението на възрастта; 

• мнението на управителите на МСП и персонала на отдел „Човешки 
ресурси” за националната политика по отношение на трудовата заетост на 
работната сила над 55 г. и нивото им на информираност във връзка с 
националното трудово законодателство; 

• мнението на заетите лица над  55 г. оносно наличието на 
дискриминационно отношение на работното място; 

• нагласите и мнението на заетите лица над  55 г. във връзка с оставането им 
на работа след пенсиониране; 
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• нагласите и отношението на двете целеви групи към предлаганата от 
проекта учебна среда за повишаване на трудоспособността на заетите лица 
над 55 г. 

 
    Да се сравнят 
 

• нагласите и отношението на двете целеви групи към трудовата заетост и 
обучението на работната сила над 55 г. 

 
    Да се направят заключения и препоръки 

   
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕТО 
 

 

    Въпросите в проучването имаха за цел да дадат отговори на следните 
проблеми: възрастовата дискриминация във връзка с трудовата заетост и на 
работното място, готовността на МСП да предлагат и участват в обучение, 
готовността им да участват в пилотното тестване и използване на продуктите 
на проект ELE 55+. 

     
    1. Възрастова дискриминация 
 
    Степента на възрастова дискриминация в страните партньорки би трябвало да 
се разглежда в светлината както на съществуващите трудови практики така и 
на отговорите, дадени от работодателите в МСП и заетите лица над 55 г. в 
проучването, проведено в рамките на този проект.  

 
    Съществуващи трудови практики 
 
    Въпреки поощряването на антидискриминационните стратегии по отношение 
на възрастта в Европа съществуващите трудови практики в рамките на 
партньорството показват определена степен на възрастова дискриминация 
(която естествено е различна в отделните страни партньорки: в България се 
отчита най-висока степен, а в Полша и Испания - най-ниска), проявяваща се в 
следните области: 

 
 обяви за работа с дискриминационен текст по отношение на възрастта – 
често в обявите се посочва възрастова граница (напр. не по-възрастен от 25 г.). 
Освен това понякога има обяви с много противоречиви изисквания по 
отношение на квалификацията на кандидатите – напр. възрастова граница до 25 
г. и професионален опит минимум 5 г.; 
 политики за наемане на работа с дискриминационен характер по отношение 
на възрастта – при двама кандидати с еднаква квалификация за една и съща 
длъжност обикновено се предпочита по-младият; 
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 съществуване на стереотипи – предпочитат се по-млади 
работници/служители, тъй като се смята, че те работят по-ефективно от по-
възрастните си колеги. Под ефективност повечето работодателите разбират 
производителност, а не производителност + опит, лоялност, отсъствие от 
работа, брой трудови злополуки и т. н. 

 
Отговори на въпросите 

 
    Отговорите, дадени както от работодателите така и от работниците, във връзка 
с възрастовата дискриминация представят коренно различна картина, според 
която степента на дискриминация е ниска. 55% от управителите на МСП и 
персонала на отдел „Човешки ресурси” изразяват готовността си да наемат 
работници над 55 г. и/или пенсионери (а 25% на са сигурни). Около половината 
от работниците над 55 г. са на мнение, че няма дискриминационно отношение 
към тях от страна на техните работодатели или по-млади колеги. Ако сравним 
резултатите на двете целеви групи, веднага можем да забележим, че според 
работниците над 55 г. степента на дискриминация е по-висока от тази, 
посочена от работодателите. Обаче на въпроса дали ще намерят нова 
подходяща работа в момента, 52% от тях дават отрицателен отговор. 

 
Горепосочените противоречиви резултати могат да се обяснят по следния 
начин:   

 
 За работниците над 55 г. е трудно да разграничат всички аспекти на 
възрастовата дискриминация, но при посочен отделен аспект те успяват да 
отговорят адекватно на съществуващата ситуация; 
 Управителите на МСП и персоналът на отдел „Човешки ресурси” 
постепенно започват да разбират проблемите, които могат да възникнат поради 
застаряващата работна сила, както и да променят своето отношение към 
работниците над 55 г. 

 
 В заключение, макар че МСП започват да разбират проблема, свързан със 
застаряването на работната сила и значимостта на работниците над 55 г., те все 
още не са напълно осъзнали този проблем и не знаят как ефективно да се 
справят с него. Затова обучението, предлагано от проект ELE 55+, по 
Управление на възрастта е много подходящо и полезно за тях, макар и все още 
да не е напълно оценено от МСП в Германия, Испания и Италия. 

 
    2. Готовността на МСП да предложат и участват в обучение 
 
 Този проблем би трябвало да се разгледа в контекста както на съществуващите 
практики така и на отговорите на въпросите.  
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    Съществуващи учебни практики 
 
    В рамките на партньорството нагласата за инвестиране в обучение на 
работниците над 55 г. зависи от големината на предприятието и икономическия 
сектор. Големите и средни предприятия (особено мултинационалните) са по-
склонни да инвестират в тази област в сранение с микро и малките 
предприятия. Те биха предпочели работниците им сами да повишават 
квалификацията си със собствени ресурси и извън работното място.  Това може 
да се обясни с подценяване от тяхна страна на важността и необходимостта от 
обучение на работниците над 55 г. Единствено изключение представлява 
Испания, където МСП са готови да предложат обучение на работниците си и 
обикновено са подкрепят от държавната политика.  

 
    Що се отнася до нагласата на работниците над 55 г. към възможностите за 
обучение, в България, Германия, Италия и Полша те не са много склонни да се 
обучават непосредствено преди пенсиониране. Биха го направили, само за да 
запазят работното си място. За разлика от тях работниците над 55 г. в Полша 
проявяват голям интерес към възможностите за подобряване на техните умения 
и компетенции. 

 
    Отговори на въпросите 
 
    Отговорите на въпросите, свързани с обучението, са в противоречие с горе 
споменатото. 73% от управителите на МСП и персонала на отдел „Човешки 
ресурси” изразяват готовност да предложат обучение на своите работници над 
55 г., макар че 24% от тях са готови да предложат обучение само при 
определени обстоятелства. Само отговорите на МСП в Германия отговарят на 
реалната ситуация – 26% посочват, че ще предложат обучение на своите 
работници над 55 г. МСП в рамките на партньорството предпочитат 
краткосрочните курсове с присъствени занятия. Вътрешнофирменото обучение 
и обучението извън фирмата са предпочитани в еднаква степен – съответно 
45% и 43%. 

 
    57% от работниците над 55 г. са склонни да участват в обучение, предложено 
им от работодателите. Големият интерес в България, Испания и Германия 
(респективно 75%, 53% и 41%) не отговаря на действителността. 87% от 
полските работници над 55 г., желаещи да участват в обучение, и 45% от 
италианските работници, които са с негативна нагласа към обучението, 
отразяват реалното състояние на нещата. Предпочитаните краткосрочни 
курсове с присъствени занятия извън фирмата съвпадат с отговорите, дадени от  
управителите на МСП и персонала на отдел „Човешки ресурси”. 

 
    Горепосочените противоречиви резултати могат да се обяснят по следния 
начин:   
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 Управителите на МСП и персоналът на отдел „Човешки ресурси” започват 
да осъзнават колко е важно да обучават своите работници, ако искат да 
разчитат на високо квалифицирана работна сила, която да може да отговри на 
предизвикателствата на съвремения бизнес. Този процес обаче изисква 
известно време и е свързан с промяна в политиката, нагласите и поведението на 
персонала на отдел „Човешки ресурси”. Ето защо все още не се предлага 
ефективно обучение. 
 От друга страна, работниците над 55 г. започват също да осъзнават важната 
роля, която имат в структурата на работната сила в МСП. Те чувстват и 
настъпващата промяна в отношението на работодателте им към тях, което от 
своя страна ги стимулира да придобиват нови знания и да усъвършенстват 
своите умения и компетенции, за да бъдат приемани като ценни човешки 
ресурси в своите предприятия. И в този случаи мотивацията, самоосъзнаването 
и промяната в нагласите представляват дълъг процес, чиито резултати ще се 
щроявят след време. 

 
    3. Готовност за участие в пилотното тестване и използване на продуктите 
на проект ELE 55+ 

 
    В рамките на партньорството около една четвърт както от работодателите така 
и от работниците над 55 г. в МСП желаят да участват в пилотното тестване и да 
използват продуктите на проект ELE 55+, друга една четвърт не могат да 
преценят (те обаче също могат да се считат за потенциални потребители). 
Останалата половина от двете целеви групи отговарят отрицателно. Този 
резултат може да се разглежда като положителен за партньорството от гледна 
точка на подценяването на този проблем в някои страни партньори и на 
липсата на подробна информация за възможностите на ELE платформата. 

 
    Страните партньори могат да се разделят на две групи. Първата група включва 
Полша и България, където се отчита много висок интерес към темата на 
проекта и бъдещите му продукти. МСП в тези страни започват да осъзнават 
проблема, произтичащ от застаряването на работната сила, и да променят 
отношението и поведението си. Също така те започват да разбират, че  
обучението играе важна роля при управлението на човешките ресурси, и да 
имат положително отношение към него. Желанието им да участват в пилотното 
тестване и да използват продуктите на проект ELE 55+ може да се разглежда 
като първа стъпка към тази промяна. 

 
    Към втората група принадлежат Германия, Италия и Испания, които показват 
много слаб интерес към проекта и неговите резултати. Затова съществуват 
различни причини: 

 
 Германия – в момента МСП не смятат застаряването на работната си сила за 
заплаха за своя бизнес. Изглежда, че те не искат да погледнат в бъдещето и да 
се изправят лице в лице с този проблем.  



 

 

  Италия – негативното отношение би трябвало да се разглежда в културен 
контекст. Хората в Тоскана са консервативни и склонни да ценят много повече 
постигнатото в миналото отколкото това, което може да се направи в 
настоящето. Ако им се предложи нещо ново, ще им отнеме много време, за да 
го разберат, да претеглят предимствата и недостатъците и накрая да го 
приемат. Освен това те все още не гледат на застаряването на работната сила 
като на един от факторите, които в бъдеще ще окажат най-силно въздействие 
върху пазара на труда. Всъщност статистическите данни потвърждават, че 
Италия е една от страните с най-нисък процент на заети лица над 55 г. 

 
 Испания – много трудно е да се привлекат испанските МСП, без да им се 
предостави подробна информация за проекта и неговите продукти. Нужно им е 
време, за да осъзнаят ползата от тази нова идея. Освен това работниците над 55 
г. не са много заинтересовани от възможността да се обучават малко преди 
пенсионирването си. 

 
 

В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
 

 
    Информация за съдържанието и структурата на учебните материали по: 
 

• Управление на възрастта 
• Физически дейности и здравословни хранене 
• Социални компетемции 
• Компютърни умения за начинаещи възрастни 
• Бизнес английски за начинаещи възрастни 

 
Информация за съдържанието и структурата на базата от данни за 
националното трудово законодателство в:  
 
• България  
• Германия  
• Испания  
• Италия  
• Полша 
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