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Гарантиране на качеството 
при кариерното консултиране 
на младежи

Въведение
Тенденции при гарантиране на качеството 

в професионалното образование и обучение 
(ПОО - Vocational Education and Training)

Въпросите касаещи гарантиране на качеството (ГК — Quality 
Assurance) ангажират вниманието на агенциите и структурите за 
гарантиране на качеството както на международно, така и на 
национално ниво в Европа. Въпреки това в различните сис-
теми за професионално образование и обучение (ПОО) ин-
дикаторите за качеството (ИК — Quality Indicators) и тяхното 
измерване се различават.

Е в р о п е й с к а т а  п е р с п е к т и в а
 

Европейската комисия, следвайки Резолюцията на Съвета и Де-
кларацията на европейските министри на ПОО, разработи рамкови 
материали, сред които „Основи на общата рамка за гарантиране 
на качеството“ (Common Quality Assurance Framework).

Общата рамка за гарантиране на качеството се със-
тои от следните основни елементи: 

O модел, който да подпомага планирането, прило-
жението, оценяването и контрола на системите на съответните нива в държа-
вите-членки;
O методология за оценяване и изследване на системите: набляга се на самооце-
няването, съчетано с външно оценяване; 
O система за контрол: да се идентифицира подходяща система на национално и 
регионално ниво, и по възможност да се съчетае с доброволен взаимен контрол 
на европейско ниво;
O инструмент за измерване: набор от отправни индикатори, целящи да подпо-
могнат страните-членки при контрола и оценяването на собствените им систе-
ми на национално и регионално ниво;

Общата рамка за гарантиране на качеството представлява една европейска рефе-
рентна рамка, която да осигурява и развива качеството в ПОО, надграждайки над основ-
ните принципи  на успешните съществуващи модели за гарантиране на качеството. Тя е 
инструмент, който може да помага на политиците и практиците да  добият по-цялостен 
поглед над това как работят съществуващите модели за гарантиране на качеството, да 
идентифицират областите, които се нуждаят от подобрение и да решат как точно да го 
осъществят на базата на уеднаквени (общи) количествени и качествени критерии.

Общата рамка за гарантиране на качеството може да се използва както на системно 
ниво, така и на ниво  организация/институция в сферата на ПОО и следователно може 
да се използва при оценяването на ефективността на ПОО. Накратко ползите от упо-
требата на Общата рамка за гарантиране на качеството са ефективност, прозрачност и 
взаимно доверие в системите за ПОО в отделните държави и между държавите.
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Европейският център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP) е ин-
ституцията, която обръща специално внимание на гарантиране на качеството в ПОО на 
европейско равнище. Тя разработи специален доклад, наречен „Индикатори за качест-
вото при професионалното образование и обучение. За засилване на европейското 
сътрудничество“ (2007), наблягащ на значението на индикаторите за качеството в про-
фесионалното образование и обучение.

Проучването цели да разработи подходящи за измерване индикатори в професи-
оналното образование и обучение, във връзка със следните политически приоритети, 
определени от страните-членки, Европейската комисия и обществените партньори: по-
добра работоспособност на работната сила, повече сходство между търсеното и пред-
лаганото обучение, по-достъпно професионално обучение и по-специално по-достъпно 
за уязвимите групи на пазара на труда. В последните години все повече впечатление 
прави значимостта на индикаторите при усъвършенстването на системите за професи-
онално образование и обучение. Индикаторите за измерване на качеството са основни 
инструменти за управляване и подобряване на качеството при ПОО и са необходими за 
доброто управление на системите и структурите за обучение.

Н а ц и о н а л е н  п о д х о д 
к ъ м  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о т о 

п р и  п р о ф е с и о н а л н о т о  о б р а з о в а н и е  и  о б у ч е н и е

На национално равнище разликите при индикаторите за качество в професионал-
ното образование и обучение и при подходите за гарантиране на качеството са значител-
ни. В някои държави индикаторите за качеството наблягат най-вече на административ-
ния капацитет на услугите. В други държави като Обединеното кралство и Ирландия, 
основните елементи на гарантиране на качеството представляват различни форми на 
вътрешно и външно оценяване. Шотландската система за управление на качеството, на-
пример, е една високо ценена система и елементи от нея са използвани в системите за 
гарантиране на качеството в ПОО в Англия, Полша, Ирландия и Австралия.

Шотландската система за гарантиране на качеството има една високо развита под-
система за наблюдение, както и ясно очертани стандарти за гарантиране на качеството. 
В Холандия добре развитите външен контрол и управление допринасят за гарантиране 
на качеството при професионалното образование и обучение.

В някои източноевропейски държави като България и Румъния все още има не-
достиг на развити системи за гарантиране на качеството в ПОО. Последните промени 
на пазара на труда  в този регион са разрушили старата система от квалификационни 
стандарти и контрол на качеството, а новата квалификационна система е все още в про-
цес на развитие. Източноевропейските държави са изправени пред едно изключително 
динамично развитие на кариерните услуги и по-специално на кариерните услуги за мла-
дежи.

Обединеното кралство е една от страните с най-развити младежки служби в цяла 
Европа. В повечето градове там има младежки служби като младежки информационни 
центрове, младежки кариерни центрове, центрове за настаняване, здравни центрове, 
центрове за борба с пристрастяването и междукултурни центрове. За да се поддържа 
качеството на услугите, местните и националните власти обикновено разработват стан-
дарти и инструменти за оценяването на тези услуги. Някои съветващи власти в Обеди-
неното кралство разполагат с материали за гарантиране на качеството на младежката 
работа като цяло, включваща някои елементи от кариерното консултиране на младе-
жите. Някои от местните власти в Обединеното кралство се опитват да разработят ин-
дикатори на качеството и рамки за младежката работа като цяло както и да разработят 

Въведение
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стандарти общи/признати програми за младежките работници (рамка за гарантиране 
на качеството на Кембриджшир, рамка за гарантиране на качеството на Барнсли, към 
Градски съвет на гр. Плимут, стандарти за качеството при младежката работа и т.н.).

В Ирландия, Холандия, Испания  и някои други държави има само броени матери-
али за гарантиране на качеството на младежката работа в младежките центрове. Като 
цяло, в повечето европейски държави има недостиг на каквито и да било ресурси за 
гарантиране на качеството свързани с кариерното консултиране на младежи.

Съдържание, структура и ползватели 
на ръководството

Ръководството се състои от три части: Част 1 набляга на теорията, представяй-
ки основните понятия, разработения набор от индикатори за качеството (ИК – Quality 
Indicators), модела на индикаторите (МИ – Indicators Model) и рамката за гарантиране 
на качеството (РГК – Quality Assurance Framework). Част 2 набляга на практическите ас-
пекти при въвеждането на гарантиране на качеството в институцията. Част 3 се състои 
от библиография и речник с термини.

Този материал е разработен за мениджъри на кариерни служби/центрове, кон-
султанти, младежки работници и обучители. Ръководството би могло да е от полза и 
за структури занимаващи се с гарантиране на качеството като агенции и институции 
за гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултиране и по специално в 
сферата на младежките кариерни услуги.

Ръководството също така  отделя специално внимание на гарантиране на качество-
то при консултирането на младежи в неравностойно положение.

Препоръчително е начинаещите по въпросите на гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи да прочетат много внимателно и двете части, за-
почвайки от термините и понятията при гарантиране на качеството, които включват 
множество дефиниции и разяснения, като цел на качеството, заинтересовани страни в 
процеса по управление на качеството, принципите, върху които се основава разработ-
ването на индикаторите за качеството и т.н. Начинаещите могат също така да започнат 
и от примерите в Част 2 от това ръководство или от различните добри практики пред-
ставени в помагалото за гарантиране на качеството (публикувано отделно). Напредна-
лите могат да намерят иновативни разработки касаещи измерването на индикаторите 
за качеството, структурирането на индикаторите, модела на индикаторите,  както и дру-
ги важни въпроси касаещи процеса по гарантиране на качеството. За по-напредналите 
от полза биха били последните понятия от рамката за гарантиране на качеството.

Институциите и агенциите могат да научат за настоящите тенденции и проблеми 
при гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи и да ги из-
ползват като основа при разработването на политики и практики за ГК. И не на послед-
но място консултантите и младежите могат да научат от този материал каква трябва да 
е услугата по гарантиране на качеството и какви трябва да са очакванията им спрямо 
качеството на консултирането.

Младежи в неравностойно положение
(Young People with Fewer Opportunities) 

 
 Определение 1

„Млади хора в неравностойно положение“ (или „младежи в неравностойно поло-
жение“, МНП) са младежите, които са в неблагоприятно положение спрямо връстници-

1 Salto - Младежки ресурсен център, http://www.slto-youth.net/inclusiondefi nition/
2 В ръководството използваме съкращението МНП и за двата термина: „млади хора в неравностойно положение“ и 
„младежи в неравностойно положение“.
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те си, защото са изправени срещу едно или повече от изброените по-долу затруднения. 
В даден контекст тези ситуации/затруднения възпрепятстват ефективния достъп 

на младежите до формално и неформално образование, кариерно ориентиране и кон-
султиране, транснационална мобилност, както и до вземането на участие, активното 
гражданство, предоставянето на възможности и приобщаването им в обществото като 
цяло. Тези специфични нужди може да са причинени от някои социални, икономически 
и географски пречки, от увреждания или здравословни проблеми, образователни за-
труднения или културни различия.

 Обществени затруднения 
Дискриминирани младежи (полово, етнически, религиозно, поради сексуалната им 

ориентация, физически увреждания и т.н.), младежи с ограничени социални умения или 
антисоциално или рисково сексуално поведение, младежи в рисково положение, (би-
вши) престъпници, (бивши) наркомани, млади и/или самотни родители, сираци, младе-
жи от разбити семейства и т.н.

 Икономически затруднения 
Младежи с нисък стандарт на живот, ниски доходи, зависещи от социални помощи, 

продължително безработни младежи, бездомни млади хора, младежи с дългове или с 
финансови затруднения и т.н.

 Неравностойно положение
Младежи с умствени увреждания (интелектуални, познавателни проблеми или 

проблеми при ученето), физически, сетивни или други увреждания.

 Образователни затруднения
Младежи със затруднения при ученето, младежи – напускащи училище преждевре-

менно, ниско – или неквалифицирани лица, младежи, които така и не са намерили мяс-
тото си в образователната система, младежи представящи се слабо в училище поради 
културни различия, езикови бариери и т.н.

 Културни различия
Млади имигранти или бежанци, както и потомци на имигрантски или бежански се-

мейства, младежи от национално или етническо малцинство, младежи с проблеми при 
адаптирането си към езиковата или културната среда и т.н.

 Здравословни проблеми
Младежи с хронични здравословни проблеми, тежки заболявания или психиатрич-

ни диагнози, младежи с ментални здравословни проблеми и т.н.

 Географски затруднения
Младежи от отдалечени, провинциални или планински райони, младежи, живущи 

на малки острови или в периферни региони, младежи от проблемни градски региони, 
младежи от райони с ограничен градски транспорт, недостатъчно оборудване, младежи 
от изоставени населени места и т.н. 

Въведение



      ЧАСТ 1
               Акцент върху теорията 

                ГЛАВА 1
                                           Z
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КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Гарантиране на качеството (ГК – Quality Assurance); Видове гарантиране на качеството; 

Значението на гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи (KKM)

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА 
Целта на тази глава е да представи основните въпроси свързани с гарантиране на качеството 

и значението му в процеса по кариерно консултиране на младежи. За да разясним и изследваме 
неговите параметри, цели, видове и значение, би било полезно да се запознаем първо с понятието 
за качество и неговите цели.

Главата въвежда идеята за гарантиране на качеството на базата, на която са разработени и 
останалите глави в тази теоретична част на ръководството. Те са посветени на модела на качест-
вото (MK – Quality Model) при кариерното консултиране на младежи, на рамката за гарантиране 
на качеството (РГК – Quality Assurance Framework) и на индикаторите за качество (ИК – Quality 
Indicators). Прочитайки ги, човек би могъл да придобие някои полезни знания за основните аспе-
кти на процеса по гарантиране на качеството в сектора за кариерно консултиране на младежи.

ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ (Quality 

Assurance in Youth Career Consultancy) разработи уникален модел на индикаторите в сферата 
на кариерното консултиране на младежи, подходящ за специфичните нужди на основните за-
интересовани страни в сферата на кариерното консултиране на младежи. Моделът се базира на 
пет-етапния систематичен подход към качеството и определя основните елементи в процеса по 
гарантиране на качеството: контекст – вход – процес – изход – резултат. Целта му е подобряване 

качеството на предоставяните на младежите кариерни услуги, както и предоставянето 
на основните заинтересовани страни на иновативни инструменти за гарантиране на 
качеството (както на хартиен носител, така и интерактивни, онлайн такива).

Понятието за качеството при гарантиране на качеството е основно за запо-
знаване с проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране 

на младежи“. Ето защо тази глава представя основните въпроси свър-
зани с него.

ВЪВЕДЕНИЕ В ГАРАНТИРАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

1.1. Значение и цели на качеството

Терминът качество често се използва по един неясен и обър-
кан начин. Ако някой каже, че работи върху качеството, той може 
да има предвид просто дейностите, разработени за усъвършенст-

ване на организацията и подобряване на предоставяните услуги.
 Качеството се отнася главно до осъзнаването на това какво се 

върши добре и какво трябва да се направи за подобряването му. Качество 
също така означава да намериш това, което би могъл да промениш, за да 

посрещнеш нуждите на потребителите. Качеството е да си наясно какво ис-
каш да направиш и как да го направиш,  учейки се от вече постигнатото и използ-

вайки наученото за усъвършенстване на организацията и предоставяните услуги.
Качество означава и постигане на поставените цели, удовлетворявайки основните 
заинтересовани страни.

Твърде вероятно е да откриете, че вашата организация вече е развила някои от 
елементите на инициативата за гарантиране на качеството. Но това, което всъщ-
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ност предлага подходът към качеството (quality approach) е последователна рамка 
включваща управлението и усъвършенстването на организацията – подход, който гледа 
на организацията като на система. Високото качество е относително понятие, зависещо 
от непрестанните промени в сектора, в обществото и в нуждите и очакванията на мла-
дежите.

Най-важното, което трябва да запомните е, че качеството си има цел, която може да 
е различна за различните заинтересовани страни (основни участници – stakeholders) 
в процеса. Например, първо от гледна точка на мениджра качеството може да е свър-
зано с ежедневното функциониране и прилагане на законите и стандартите при кон-
султирането. Второ, за работодателя качеството би могло да е свързано с умението на 
потребителите на услугата да влязат в пазара на труда след като са били консултирани, и 
трето – за младежа, качеството може да означава достъпност на услугата и адекватна ко-
муникация с консултантите. Ето защо е толкова важно, когато планираме гарантиране 
на качеството, първо да изследваме и обмислим добре целите на качеството.

1.2. Гарантиране на качеството

К а к в о  е  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о т о ? 
( Г К  –  Q u a l i t y  A s s u r a n c e ) 

Гарантиране на качеството включва всички действия предприемани при гаранти-
рането на това, че стандартите и процедурите се спазват и, че предоставяните продукти 
отговарят на изискванията. Гарантиране на качеството може също така да се интер-
претира като планирани систематични дейности, които да гарантират, че в системата 
се спазват всички технически изисквания. И не на последно място, гарантиране на ка-
чеството се отнася до политика, процедури и системни действия, установени в дадена 
организация с цел предоставянето и поддържането на конкретно ниво на сигурност.

Някои експерти споменават в работите си мониторинг/контрол на качеството 
(quality monitoring) или управление на качеството (quality control). В тези случаи ак-
центът е в по-голямата си част върху мониторинговите аспекти и процедури за дости-
гане на качеството. Всяка предприета мярка за подсигуряване на качеството, трябва 
да води до конкретни процедури. И тези процедури трябва да бъдат подложени на 
мониторинг (да бъдат контролирани). В рамките на проекта терминът гарантиране на 
качеството се използва в един по широк смисъл. Той не се отнася само до контрола на 
качеството.

В и д о в е  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о т о

Можем да определим няколко вида ГК. От една страна има гарантиране на качест-
вото с оглед на процеса по кариерно консултиране на младежи. Това означава, че може-
те да оценявате качеството на всеки етап от процеса: контекст – вход(ресурси) - процес 
– изход – резултат (context – process – output - outcome) с помощта на т.нар. индикатори 
за качеството (ИК).

От друга страна, кариерните услуги могат да се оценяват с оглед на системата. В 
този случай може да се използват т.нар. индикатори на системата, за да се установи до 
каква степен тези услуги гарантират качеството на ниво управление и политика.

И не на последно място, гарантиране на качеството може да бъде разгледано на 
базата на различните заинтересовани страни (stakeholders). Има индикатори предназ-
начени специално за кариерните консултанти/младежки работници и други, които са 
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свързани с потребителите на услугите по кариерно консултиране. В допълнение на спо-
менатите по-горе гарантиране на качеството на ниво система и на ниво процес (system 
level and process level), се наблюдават външни и вътрешни процедури по гарантиране 
на качеството (external and internal QA). В някои от случаите гарантиране на качест-
вото бива въведено в самата организация и структурата, отговаряща за него е част от 
тази организация. В други случаи структурата отговорна за гарантиране на качеството 
е външна на организацията, като например такива структури могат да бъдат агенции 
за гарантиране на качеството, институции и т.н. В идеалния случай добре е на разполо-
жение да са и двата механизма като се намери начин за въвеждането и установяването 
им.

О с н о в н и  з а и н т е р е с о в а н и  с т р а н и 
( о с н о в н и  у ч а с т н и ц и  –  k e y  s t a k e h o l d e r s ) 

в  п р о ц е с а  п о  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о т о

В процеса по гарантиране на качеството има различни заинтересовани страни. Ня-
кои от тях са преки участници в предоставянето на услугите по кариерно консултиране; 
други отговарят за разработването на инструменти за подобряване на услугата или са 
компетентни при предприемането на стъпки за въвеждане на гарантиране на качество-
то на вътрешно (институционално) или външно (регионално, национално) ниво.

И така, основните заинтересовани страни в процеса по гарантиране на качест-
вото са:
 O ръководители определящи младежката политиката;
 O мениджъри на младежки центрове;
 O младежки лидери;
 O създатели (автори) на образователни програми;
 O младежки консултанти;
 O младежки работници (работещи с младежи);
 O потребителите на услугата (младите хора получаващи консултации);

Детайли и описание на конкретната роля на всяка от заинтересованите страни 
може да намерите в Глава 1 от практическата част на ръководството.

1.3. Ролята на гарантиране на качеството 
в процеса по кариерно консултиране на младежи

Основната цел на гарантиране на качеството е подобряване качеството на услу-
гата предоставяна на младежите. „Гарантиране на качеството има истинска стойност, 
защото кара институциите да оценяват практиките си, за да проверят дали те пасват 
на убежденията им“ (Th omas S, Muirhead D. 2000) понякога гарантиране на качеството 
бива възприемано като допълнителен товар към и без това тежката работа, което не е от 
полза за обучителите или обучаващите се.

Гарантиране на качеството трябва да е обективно, професионално, правдоподоб-
но, признато, интерактивно и постоянно; това изисква един групов подход, подход от 
гледната точка както на клиента така и на консултанта, подход експертен при оценява-
нето, преподаването, обучението и технологиите.

Когато започваме една система за гарантиране на качеството, важно е да устано-

Въведение в гарантиране 
на качеството
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вим принципите, на които ще се базира тя. Въвеждането на гарантиране на качеството 
може да започне с определянето на областите (quality areas), в които такова е необхо-
димо. Важно е предварително да се определи кои области се нуждаят от подобряване 
или контрол на качеството. Необходимо е също така да се вземе решение относно ни-
вото на подобрение (стандартите), което бихте искали да поддържате или достигнете. 
Друг важен момент е да се проучи как ще се събира информацията/доказателствата за 
гарантиране на качеството. Информацията трябва да е измерима или да е възможно 
преобразуването ѝ в някакви количествени мерки. Системата за гарантиране на качест-
вото трябва да позволява обработването на информацията и формулирането на реше-
нията относно по-нататъшните действия (с цел подобряване на качеството). Трябва да 
е ясно какви са задълженията на различните звена или лица в системата, като напри-
мер мениджъра, консултанта, борда и т.н. Разбира се част от принципите на системата 
за гарантиране на качеството е и разяснението как да се съчетаят вътрешните мерки 
за гарантиране на качеството (мерки за самооценяване) с външните такива (проверки, 
външен контрол). Това са някои примери за типичните принципи, на които се базира 
всяка система за гарантиране на качеството.

Процесът по гарантиране на качеството в контекста на кариерното консулти-
ране на младежи се характеризира от някои основни аспекти:

1. Дава възможността на мениджърите на младежки кариерни центрове да 
контролират и оценяват качеството, ефективността и изпълнението на услуги-
те предоставяни на младите хора.

2. Предоставя механизъм на младежките кариерни консултанти и на тези, 
работещи в партньорство с младежките служби, за оценяване качеството при 
работата с младежите.

3. Предоставя на младежките работници/кариерни консултанти възможност-
та да контролират влиянието на услугите върху живота на младежите и да 
идентифицират областите, в които е необходимо подобрение.

4. Предоставя допълнителна помощ при приобщаването на младежите в не-
равностойно положение в обществото и ги мотивира да се включат в пазара на 
труда заедно с връстниците си.

Някои от основните последствия от въвеждането на гарантиране на качеството 
в кариерното консултиране на младежи са:

1. Услугата ще е по-ефикасна и потребителите и основните заинтересовани 
лица ще са по-удовлетворени. 

2. Признаването на услугата от властите и от участниците на пазара на труда 
(като работодатели, например) ще е по-високо.

3. Съпоставимостта и устойчивостта на услугата ще са също по-високи, кое-
то е съществено в ерата на глобалния пазар; съществено е също така и поради 
разнообразието от други, съществуващи вече, младежки услуги.

4. Параметърът цена/стойност на услугата ще се подобри, което ще привлече 
бъдещи поддръжници и спонсори и ще доведе до бъдещото развитие и разра-
стване на услугите по кариерно консултиране на младежи.
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ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
НА ГАРАНТИРАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

(рамка за гарантиране 
на качеството)

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Рамка за гарантиране на качеството (РГК- Quality Assurance Framework), съгласуване 

със съществуващите рамки

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Целта на тази глава е да анализира елементите на гарантиране на качеството в процеса по 

кариерно консултиране на младежи (Рамка за гарантиране на качеството) и доколко те отговарят 
на нуждите на потребителите. В тази глава ще се изследват също така и външните фактори, оказ-
ващи влияние на процеса по гарантиране на качеството.

ВЪВЕДЕНИЕ
Някои външни процеси и условия често оказват влияние върху процеса по гарантиране на 

качеството. Настоящата политика в областта, очакванията на обществото, законодателството, 
европейските тенденции, както и други фактори са тясно свързани с въвеждането на всяка сис-
тема за гарантиране на качеството. Някои външни процеси, като наредби и директиви, оказват 
по-силно влияние и са тясно свързани с формата за контрол на качеството. Някои от тях, като 
състоянието на семейството, макар и да ни се струват по-далеч от кариерното консултиране, 
също оказват доста силно влияние.

2.1. Младежите поставени в контекста на средата 
(и в центъра на вниманието)

Въпреки че за задачите по гарантиране на качеството са отговорни главно 
мениджърите и лицата, занимаващи се с политиката, потребителите са от-
правната точка във всеки един процес по гарантиране на качеството.

Един от важните въпроси е кога започва кариерното консултиране? 
Когато младежът избира гимназията или техникума; когато влиза в уни-
верситета или когато децата и тийнейджърите в основното училище имат 
учебни визити и работни занятия? Дали кариерното консултиране започва 
в семейството, когато родителите запознават децата си със собствената си про-
фесия?

Препоръчителната възраст, на която един млад човек би трябвало да започне 
да обмисля професионалните си нагласи, може да се различава в различните 
региони. В този процес обикновено младежът трябва да избира измежду опре-
делени академични опции, които да му предоставят основата, необходима му 
да премине към избраната професия или към обучение/образование след 16 
годишна възраст. Тези опции вървят ръка за ръка със задължителните предме-
ти като математика, български, наука и чужди езици.

Колкото до младежите в неравностойно положение, кариерното консултира-
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не включва не само избора измежду академичните опции, но и насърчаване на само-
чувствието на клиента и обективната преценка на собствения потенциал. Кариерното 
консултиране при тази целева група (младежите в неравностойно положение) е същест-
вено, за да могат те да получат адекватната консултация що се отнася до избора на ака-
демичен курс и обучение.

От този процес човек би могъл да заключи, че младежите стартират наравно един 
с друг. Въпреки това, налице са известен брой външни влияния, които се отразяват на 
младежите и решенията им и така създават голям кръг от възможности за стартиране 
на процеса . Тези влияния са извън контрола на младежите и в резултат от това може да 
изискват намесата на определени служби/организации, които да оказват подкрепа както 
на конкретната личност, така и на семейството. Този процес по оказването на подкрепа 
трябва да се състои преди младежът дори да е започнал да обмисля влизането си в про-
цеса по кариерно консултиране. 

Тази фигура (рамка) илюстрира външните фактори и процеси, оказващи влияние 
върху процеса по гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младе-
жи.

Елементи и външни фактори в процеса по кариерно консултиране на младежи.

Резултати/изходни
материали:

• резултати от 
наемането на работа;
• удовлетвореност
на заинтересованите 
страни;
• постигнати 
професионални 
компетенции и т.н;

Заинтересовани 
страни:

•  бизнес и 
промишленост;
• мениджъри и
институции за ПОО;
• правителство;
• учители;
• учащи се;

ОчакванияОО
от заинтересованите оо
страни:сс

 постигнати •• 
компетенции;кк
 готовност за работа;•• 
 ефективност на •• 

разходите и т.н;рр

Политика

Консултиране

Съществуващи елементи 
на консултирането и
обучението:

• консултиране / преподаване 
(практики, стилове, начин на 
предоставяне);
• ресурси (програми, 
учебни планове, техническа
инфраструктура);
• структури подходи, култура
и т.н. на мениджмънта и
администрацията;
• и др;

▶

▶

▶

▶▶

Технология за 
самооценяване, 

вътрешни 
стандарти

Индивидуална основа, контекст
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2.2. Семейство и обществено влияние

Посредством дискусия и продължително развитие на ефективни професионални 
взаимоотношения с младежа, консултантът би могъл да открие отправната точка за 
всеки един младеж, навлизащ в процеса по кариерно консултиране. Ето защо рамката 
може да послужи като пример за най-добрия начин, по който младежът да бъде насо-
чен към подходяща, постижима и реалистична цел.

Младежките служби, например, се стремят да се ангажират с най-неангажира-
ните/най-зле настроените младежи в обществото. Това би могло да включва младежи 
или изключени от училище или такива, които по каквато и да е причина са напуснали 
образователната система. Ето защо отправната точка на младежкия работник може 
да бъде справянето му с най-основните нужди в йерархията от нужди. Младежките 
работници биха могли да започнат засягайки въпроси като настаняване, разпределяне 
на паричните помощи, подкрепа по време на проблеми касаещи умственото здраве, от-
говаряйки на наложителните здравословни нужди или проблемите засягащи личната 
безопасност и рисковото поведение. Един следващ етап може да е работата върху само-
чувствието, мотивацията и т.н. Едва когато се обърне внимание на тези въпроси, тогава 
младежът би могъл да премисли връщането си в системата и следователно потенциал-
ното си приобщаване към работната сила.

Тъй като специфичните нужди на целевата група може да се различават (могат да 
са предизвикани от социално-икономически или географски пречки, може да има раз-
личия при статуса на затрудненията, здравословните проблеми или културните разли-
чия), задължение на консултанта е да определи какви са специфичните нужди на клиен-
тите, както и да определи отправната точка – различна при всеки един от тях.

Животът на всеки младеж бива повлиян при навлизането му в процеса по кариер-
но консултиране. С някои от тези влияния младежът няма да е съвсем наясно. Напри-
мер, един младеж, влизайки в офиса на кариерния консултант, не е задължително да 
прави връзката между своите шансове в живота и глобалните влияния, допринесли за 
неговото положение. По отношение на отправната точка за този човек, ще е необходимо 
оценяване, което да предостави на консултанта база за сравнение по отношение на опи-
та, възможностите, нагласите, нуждите и желанията. След това консултантът ще трябва 
да разработи реалистичен и поетапен работен или кариерен план за конкретното лице.

Въпреки това, по-висококвалифицираните и по-опитните младежи, може да се 
нуждаят единствено от информация за възможностите, които им се предоставят, след 
което биха могли сами да навлязат в процесите. Каквато и да е отправната точка на мла-
дежа, рамката трябва да подчертава индикаторите за качеството и връзката им с проце-
са по кариерно консултиране. Определенията за качество използвани в рамките на този 
проект очертават и наблягат на добрите практики при кариерното консултиране.

Може да се окаже, че подкрепянето на младежите по време на тези етапи отнема 
много време и не разяснява съвсем точно основните цели на процеса при работата с 
младежи. Младежката работа се свързва с неформалното образование, придвижва мла-
дежите към един етап, на който те ще са способни да правят информирани избори за 
въпросите, които ги засягат и за решенията, които би им се наложило да вземат в живо-
та. Реалността е такава, че на младежите им се налага да работят, за да оцелеят. От тях 
зависи дали да напуснат системата след като вече са били консултирани. Въпреки това, 
това не ще сложи край на процеса и младежът е свободен да се включи отново по всяко 
време.

Вземайки предвид изводите направени по-горе, е очевидно, че разбирането на 
рамката е свързано с мотивацията на потребителя и способността му да се включи в 
процеса по кариерно консултиране. Например, в психологическта теория на Маслоу, 
представена в работата му от 1943 „Теория за човешката мотивация“, той предполага, 
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че хората трябва да задоволят основните си потребности преди да започнат да се стре-
мят към задоволяването на по-висшите си такива, съществуващи в точно определена 
йерархия. Следователно, когато нуждите във всеки набор от потребности са задоволе-
ни, ние сме способни да се придвижим нагоре към себереализацията.

2.3. Съгласуване със съществуващите рамки

Представената по-горе рамка представлява общ модел, който може да съществува 
в различни формати в различните държави. В някои случаи структурата на процеса 
по консултирането „вход-процес-изход“ може да се разглежда като рамка. Например, 
Connexions (Обединеното кралство) са развили една цялостна електронна система за 
управление на информацията, която изисква доказателства за контекста, входа, проце-
са, изхода и резултата: наименованията определени в модела на индикаторите в рамките 
на този проект. Европейската комисия също е публикувала предложения за рамки, ба-
зирани на структурата на процеса по консултирането. Но в този случай ние ще разглеж-
даме рамката като набор  от външни положения и изисквания, оказващи влияние на 
процеса по кариерно консултиране на младежи.

Въпреки различните начини, по които форматът на рамката при кариерното кон-
султиране на младежи бива възприеман, е ясно, че кариерното консултиране трябва 
да бъде в синхрон с някои външни условия. Тези, които трябва да вземат решения за 
процеса по съгласуването са главно политиците и ръководното звено. Следователно те 
трябва да изберат и приоритетните области за съгласуване. Този процес е винаги труден 
и бавен и затова се налага да се подходи професионално и с разбиране.

За съжаление за това няма рецепта. Например, за някои консултантски центрове, 
приоритет ще е съгласуването с изискванията на местните работодатели, но за други 
това ще е съгласуването с европейските тенденции.

Разбирането на рамката допринася за качеството на процеса по консултиране-
то. Сферата на работата по кариерно консултиране на младежи не може да съществува 
във вакуум.

Една служба не може да отговори на разнообразието от нужди на младежите. Това 
би било по-вероятно, ако си сътрудничи с всички организации, работещи с млади хора. 
Например, в Обединеното кралство, един правителствен документ излязъл наскоро, на-
речен „Всяко дете е от значение“ (Every Child Matters) и последващото изискване за раз-
работването на Обединения във всяка общност подчертават абсолютната необходимост 
от сътрудничество, ако искаме ефективно да отговорим на нуждите на младежите. Вече 
засегнахме и начините, по които гарантиране на качеството при кариерното консулти-
ране на младежи бива оценявано в Обединеното кралство. Поставени са национални 
стандарти за кариерното консултиране на младежи, а за контрола отговаря местен пра-
вителствен отдел, който е извън местните съвети. Този процес гарантира обективното 
оценяване на работата извън вътрешните процеси за оценяване на организациите за ка-
риерно консултиране на младежи (Connexions). В някои държави като България и Сло-
вакия, рамката е правителствена директива, която не е задължителна. В тези държави 
организациите използват рамката за справка с цел подобряване на услугата и бъдещо 
развитие.

Основни елементи 
на гарантиране на качеството
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МОДЕЛ НА КАЧЕСТВОТО:
РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ 

И ПРИНЦИПИ

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Модел на качеството (МК – Quality Model); гарантиране на качеството (ГК – Quality 

Assurance); стандарти за качеството; съвременни тенденции при гарантиране на качеството

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Целта на тази глава е да предостави общ преглед на някои от настоящите практики и тен-

денции при гарантиране на качеството в някои избрани европейски държави както и в САЩ и 
Канада. Главата също така очертава това, което би могло да се научи от този опит докато специал-
но внимание е обърнато на ръководства за стандартите за качество използвани от Организация-
та за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и от Обединеното кралство.

ВЪВЕДЕНИЕ
Моделите приложими при гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултира-

не в различните държави отразяват различната среда и традиции. От една страна има държави 
работещи с някои крайно сложни системи за почти прецизно оценяване на консултантските ус-
луги и от друга страна държави, в които кариерното консултиране бе традиционно смятано за 
неделима част от образователните дейности и едва наскоро бе обърнато специално внимание на 
тази област.

Моделът на качеството има различни дефиниции и аспекти. В повечето случаи се свързва 
с някакви съществуващи стандарти, но в други случаи е представен като част от системата за 
гарантиране на качеството. Тази част обикновено включва областите нуждаещи се от гаранти-
ране на качеството (сферите избрани за контрол на качеството) и структурата на индикаторите 
за качеството.

В настоящата глава ще се обърне внимание на системите разработени от професионални 
институции и предназначени за общо ползване.

3.1. Тенденции при гарантиране на качеството 
при кариерното консултиране в Европа

В последните години Европейската комисия и Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР) гледат на кариерното консултиране като част от 
ученето през целия живот и икономическото и социално развитие. Те отбелязват, че 
създаването на плавно преминаване от образование към работа е решителен момент 

както за националната, така и за глобалната икономика. В този контекст въпросите 
касаещи качеството при консултирането идват на преден план в политиката.

Проучването на опита и практиката, главно в държавите от Европейския 
съюз, разкрива някои тенденции. Изглежда, че повечето от съществуващите 

насоки или стандарти наблягащи на проблемите за качеството в кариерното 
консултиране са насочени към следните три целеви групи или области:
 O консуматор, например, широката публика;
 O консултиране на професионалисти и техните компетенции;
 O качество на предоставяната при кариерното консултиране и ориен-
тиране информация;

сътруднич
ученето пр
създаванет

както за 
касаещи

Про
съю

н
к
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Например, работата по ГК в Обединеното кралство включва някои много подроб-
ни стандарти за качеството, които определят компетентностите на практикуващите 
консултанти в детайли (NACCEG стандарти). В този случай действителните компетент-
ности и представянето на консултиращия персонал се разглеждат като изключително 
важни по отношение на качеството на процеса по консултирането. Акцентът пада вър-
ху това как те всъщност се представят, а не върху това как са обучени.

Други стандарти наблягат на качеството на информационните материали или ре-
зултатите от обучението. Като цяло, могат да се разграничат следните видове стандарти: 
(1) стандарти свързани с входа и процесите и стандарти свързани с резултатите; (2) 
стандарти извлечени от гледната точка на клиента и стандарти извлечени от необходи-
мостта от обществена отговорност; (3) самооценявани стандарти и външно-признати 
стандарти и (4) общи насоки и специфични измерими стандарти (PLANT 2003).

Що се отнася до това кой разработва тези стандарти, някои са били разработени от 
една единствена консултантска асоциация, докато други – от национални организации 
или съвети.

Като пример за добре разработен модел за гарантиране на качеството можем да 
споменем Eurocounsel. Моделът се базира на три основни понятия:

O достъп (насочен към клиентите, физически, социален, езиков достъп);
O процес (цели, организация, контрол, време прекарано с клиентите, консул-
тантски интервюта, информираност);
O изход (брой хора започващи работа/обучение/образование, парична стой-
ност);
O моделът е сравнително ясен, но тъй като някои от компонентите са трудно 
изпълними, той продължава да функционира като административен инстру-
мент;

Проучване на качеството при датското кариерно консултиране наброява няколко 
общи индикатора за качеството, като:

O клиентът е в центъра;
O достъпност, прозрачност и съгласуваност на услугите;
O добре обучен консултантски персонал;
O актуална, прецизна и цялостна кариерна информация;
O отнасяне към други специалисти консултанти;
O последваща работа;

Този кратък списък наскоро бе разширен като бяха добавени Датските етични на-
соки за образователно и професионално консултиране. Тези насоки включват изисква-
ния като необходимостта консултирането да е: безпристрастно и независимо, отворено, 
конфиденциално и коректно.

За разлика от датските етични насоки, шведските са много по-радикални по отно-
шение на обществото. Шведските консултанти биват съветвани да се грижат за члено-
вете на обществото, които са в неравностойно положение и да допринасят за „справед-
ливост и равенство“.
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3.2. Тенденции при гарантиране на качеството 
при кариерното консултиране в САЩ и Канада

Що се отнася до качеството на информационните стандарти от Американската на-
ционална асоциация за кариерно развитие бяха разработени няколко сета от насоки, 
включващи:

O насоки за изготвянето и оценяването на кариерна или работна информаци-
онна литература;
O насоки за използването на интернет за предоставянето на кариерна инфор-
мация и планирането на услугите;
O насоки за изготвянето и оценяването на видео кариерна медия;
O насоки за преработването на кариерения софтуер;

Всички тези видове насоки са свързани най-вече с уеб-базираното консултиране и 
качеството на информацията.

Детайлни насоки и стандарти за въпросите касаещи информацията са разрабо-
тени също така и в Канада. Освен това, в документа озаглавен „Канадски стандарти и 
насоки за практикуващи кариерно развитие“ голямо внимание се отделя на професио-
налистите по кариерно консултиране. Те покриват основни компетентности и области 
за специализация под формата на специфични нужди изисквани от хората работещи 
в кариерното развитие, като например определени качества (проницателен, честен, 
широко скроен, ориентиран към резултата), умения (да може да документира взаимо-
действието с клиента и прогреса му, да събира, анализира и използва информацията и 
т.н.), знания (модули и теории за кариерно развитие, компоненти на процеса по кари-
ерно планиране и т.н.), или етично поведение.

3.3. Какво бихме могли да научим 
от натрупания вече опит в областта?

Прегледът на практиките в няколко държави от последните години разкрива някои 
поуки, които могат да се извлекат от техния опит в областта. Можем да предложим три 
ключови такива:

1. Особено важна е националната система за гарантиране на качеството.

2. Балансът между сигурност и гъвкавост ще трябва да е работещ, но не и пер-
фектен.

3. Доброто консултиране се основава главно на добрия професионалист 
(HAWTHORN).

Въз основа на казаното до момента  може да се заключи, че съществуват няколко при-
чини за измерване на качеството, като например:

O политически причини (оправдаване на услугата);
O финансиращи цели (да се покаже, че услугата си струва);
O измерване прогреса на клиента (да се оцени прилагането на планира-
ните цели);
O документиране на случващото се (мониторинг/контрол);
O стратегическо планиране (организационно развитие);

Модел на качеството:
Различните подходи и принципи
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O развитие на практиката и политиката (оценяване добрите практики и 
база за сравнение) (WATT 1998);

Наличните резултати от проучвания посочват основните въпроси от рамката из-
ползвана за подсигуряване качеството при кариерното консултиране и ориентиране:

Доколко подходящи са методите на консултиране
Използваните методи за консултиране трябва да имат теоретична и/или научна ос-

нова, подходяща за целта, за която биват използвани;

Продължително усъвършенстване 
Услугите по консултирането трябва да са узрели за едно продължително усъвър-

шенстване, включващо редовна обратна връзка от гражданите и предоставяне на въз-
можности за продължително обучение на персонала;

Право на обезщетение
На клиентите трябва да им бъде дадено правото да се оплачат посредством формал-

на процедура, ако смятат консултирането, което са получили за неудовлетворяващо;

Компетентен персонал
Персоналът предоставящ услугата по консултирането трябва да има национално 

признати компетенции, за да определя и да посреща нуждите на клиентите 
(CAREER GUIDANCE 2004).

3.4. Съществуващи насоки 
при стандартите за качеството

Едва наскоро ОИСР стартира преглед на политиките при кариерното информира-
не, ориентиране и консултиране, в което бяха включени 37 държави. Десетте особено-
сти на системите за консултиране за цял живот бяха оформени като критерии, които 
политиците биха могли да използват при изпитването на годността на настоящите сис-
теми за консултиране и при определяне приоритетите за действие. Десетте особености 
са:

O прозрачност и облекчаване на достъпа, покриващи продължителността на 
живота, включително и капацитет за посрещане нуждите на разнообразния 
кръг от клиенти;
O внимание към ключовите преходни моменти в живота;
O гъвкавост и подновяване на предоставянето на услугата, което да отразява 
различните нужди и обстоятелства при разнообразните групи от клиенти;
O процеси, които да стимулират индивидите да се включват в редовния преглед 
и планиране;
O достъп до индивидуално консултиране от подходящо квалифицирани прак-
тикуващи за тези, нуждаещи се от подобна помощ и във времето, когато им е 
нужна;
O програми за всички младежи, предназначени за развитието на управленски-
те им способности;
O възможности за проучването и изпитването на различните варианти за об-
разование и работа преди тяхното избиране;
O достъп до предоставянето на услугата, който не е зависим от интересите на 
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конкретни институции или предприятия;
O достъп до изчерпателна и цялостна образователна и професионална инфор-
мация, както и до информация за пазара на труда;
O активно участие на съответните заинтересовани страни; 

(WATTS, SULTANA 2003)

Преглед на наличните стандарти за качеството при кариерното консултиране сочи, 
че малко е редовното и системно оценяване на качеството при услугите по кариерно 
консултиране в повечето държави. Стандарти за качеството на услугите или не същест-
вуват изобщо или такива има само в някои от секторите. Там, където има стандарти за 
качеството, те са по-скоро на доброволни начала, отколкото задължителни. Контролът 
на услугите към тези стандарти е по-скоро изключение отколкото правило. Рядко при 
стандартите за качество има санкции или процедури за проверка.

3.5. Насоки за качеството 
в някои европейски държави  

Н а с о к и  з а  с т а н д а р т и т е  з а  к а ч е с т в о т о 
в  О б е д и н е н о т о  к р а л с т в о

Една от малкото държави, където системно да се отделя внимание на стандартите за 
качество при предоставянето на кариерно консултиране е Обединеното кралство. Пора-
ди липсата на рамки за качеството, има предоверяване на квалификацията на персонала 
или на професионалните принципи в практиката, които да гарантират качеството.

Съветът по кариерно консултиране първоначално разработи набор от стандарти. 
Матричният стандарт за качеството, както е познат в момента, покрива пет области, ко-
ито пряко засягат начините, по които бива предоставяна помощта на хората (например, 
доколко ефективно им се предоставя помощта при изследване на опциите, правенето 
на избори или намиране достъпа до информацията) и пет области, които се отнасят до 
начините, по които биват управлявани услугите (например, доколко добре си служат с 
получената от клиентите обратна връзка или доколко развиват уменията на персона-
ла си). Организациите за кариерно консултиране, които желаят да бъдат акредитирани 
по стандарта биват оценявани от външно тяло, понастоящем Борд за акредитиране на 
кариерното консултиране. Организациите желаещи да бъдат субсидирани от правител-
ството трябва да притежават това удостоверение. Стандартът може също така да бъде 
използван за подобряване на качеството с помощта на консултанти от Съвета по кари-
ерно консултиране.

Като цяло, за да отговорят на дадените изисквания, кариерните услуги в 
Обединеното кралство трябва да гарантират предоставянето на готова за дос-
тъп, добре организирана, точна, безпристрастна, изчерпателна и съвременна 
информация за пазара на труда и кариерата.

Както е упоменато в официалните документи информацията трябва да покри-
ва:

O изискванията и търсенията на пълния набор от професии и пътя към тях; 
O пазара на труда и тенденциите при търсенето и предлагането във всеки про-
фесионален сектор; 
O основни умения, квалификация и други особености и тенденции на пазара на 

Модел на качеството:
Различните подходи и принципи
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труда, които са от значение за решенията на клиента относно развиването на 
образованието и уменията; 
O как да си намерим работа и след това да я запазим; 
O специфично образование, обучение или възможности за наемане на работа, 
включващи: 
O специално предоставяне на услугата за клиенти със специфични нужди; 
O информация за постиженията на учениците и предназначения разработени 
от колегите под секция 50 от Закона за висшето образование и професионално-
то обучение след средното образование от 1992г; 
O информация за пълния набор от местни обучителни възможности както и за 
кариерите, към които те водят; 
O самонаети лица – източници на финансиране и друга информация, която да 
дава възможност на хората да се възползват от наличните възможности за об-
разование, обучение и работа; 
O професионална информация;

Кариерните служби трябва да гарантират, че изчерпателната професионална ин-
формация е на разположение на:

O наличните професии на национално и местно ниво на различните входни 
нива във всеки професионален сектор; 
O изискванията и търсенията на тези професии; 
O алтернативните входни и квалификационни пътища, включително А/AS 
нива, GNVQs, NVQs, Модерни стажове и Национални обучения; 
O възможностите за прогрес и признати кариерни пътища от различните вход-
ни нива; 
O образователните и обучителните изисквания от професиите и пътищата към 
едни такива образование и обучение, включително програмите в колежите и 
университетите;

Кариерните служби трябва да гарантират, че:
O разполагат с модерна и обновена регионална, национална и международна 
информация за пазара на труда, така че решенията касаещи бъдещото кари-
ерно развитие на клиента ще бъдат взети от него при познаването на възмож-
ностите за работа и тенденциите при заетостта; 
O правят информацията достъпна за клиентите и техните родители/настойни-
ци и за образователните институции и под една лесно смилаема форма; 

Кариерната както и другата приложима информация трябва да е:
O точна и обновена; 
O балансирана и непредубедена; 
O трябва да се стреми да завиши очакванията и нагласите на клиентите като 
същевременно се противопоставя на нереалистични цели; 
O поощрява наличието на равни възможности като активно се противопоставя 
на стереотипите във всичките им форми; 
(OECD REVIEW)

Н а с о к и  п р и  к а р и е р н о т о  к о н с у л т и р а н е  в  Л и т в а
 

Системата за кариерно консултиране в Литва е в процес на развитие. Ето защо въ-
просите касаещи гарантиране на качеството при кариерното консултиране са все още 
на етап стратегическо планиране. Стратегическите насоки за кариерно консултиране в 
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Литва посочват няколко основни индикатора за гарантиране на качеството при кари-
ерното консултиране. Те са тясно свързани със стратегическите цели при кариерното 
консултиране. Тези индикатори са както следва:

1. Достъпност – всички жители трябва да имат еднаквата възможност да по-
лучат консултантски услуги, независимо от местожителството, социалния си 
статус и т.н.

2. Целесъобразност – услугите отговарят на индивидуалните нужди на жите-
лите и обществото.

3. Ефективност – промените при услугите по кариерно консултиране, които 
се определят според промените на пазара на труда, биват оценявани.

4. Квалифицирани професионалисти по кариерно консултиране – професио-
налисти, които имат подходящата основа и компетентност.

5. Активен диалог със социалните партньори – образователни институции, 
работодатели, работни обмени, кооперативи, граждански власти.

6. Модерно техническо и методическо оборудване – разнообразие от софтуер, 
одобрени учебни програми и методични материали.

7.  Достоверност на информацията – актуална, точна и достоверна информа-
ция за образователните възможности както и за ситуациите и състоянието на 
пазара на труда.

   
К а ч е с т в о т о  п р и  к а р и е р н о т о  к о н с у л т и р а н е 

в  И р л а н д и я
 

Националният форум за гарантиране на качеството в Ирландия разработи насоки 
за качеството, които да помагат на организациите и агенциите предлагащи услуги по 
кариерно консултиране да подобрят качеството им. В насоките прието е, че консултант-
ските услуги могат да са достъпни на всеки етап от живота на човек и съветват, че за да 
бъде гарантирано получаването на качествени консултантски услуги от всеки, задължи-
телно е тези услуги да се оценяват с пълната отговорност възложена на предоставящия 
ги.

Насоките представят една рамка за развитието на услугите свързани с кариерното 
консултиране.

При гарантиране на качеството има единадесет ключови области:

 1. Достъпност.

 2. Адекватност.

 3. Поверителност в рамките на закона.

 4. Равенство при възможностите.

 5. Безпристрастност.

 6. Индивидуалност.

Модел на качеството:
Различните подходи и принципи
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 7. Право на собственост и отговорност.

 8. Цялостност, стандарти за качеството при услугата.

 9. Съвместен подход.

 10. Прозрачност.

 11. Справяне с оплакванията.

Б ъ л г а р и я  –  п р о ф е с и о н а л н и 
и  т р у д о в и  с т а н д а р т и

В някои страни все още има разлика между професионалните и трудовите стан-
дарти. В някои документи стандартизиращи програмите за професионално обучение, 
списъкът с професии или изискванията свързани с тези професии не е съгласуван със 
списъка с изисквания упоменат при трудовите стандарти. Нещо повече, в някои случаи 
списъкът с професии не е тясно свързан с трудовите стандарти, което води до някои 
разминавания и липса на съгласуваност във веригата: описание на професиите, трудо-
ви и професионални стандарти.

Тези разминавания често възникват поради липсата на редовна комуникация меж-
ду различните звена в институциите занимаващи се с разработването на такива стан-
дарти. В някои държави работни стандарти биват разработени от агенции и директора-
ти свързани с министерствата по труда, докато професионалните стандарти често биват 
установени от структурите на министерствата на образованието.

Последните няколко години в България бяха предприети някои действия за пре-
одоляване на това несъответствие. Опитът да се синхронизират списъкът с професи-
ите, работните изисквания и професионалните изисквания е свързан с повишаване 
сътрудничеството между основните заинтересовани страни в сферата на кариерното 
развитие – политици, работодатели, преподаватели и кариерни консултанти. В Бълга-
рия този процес доведе до създаването на т.нар. Държавни образователни изисквания 
(стандарти) за придобиване на квалификация, разработени от Националната агенция 
за професионално образование и обучение (НАПОО).

Трябва да бъде спомената и една нова тенденция. Големите компании обикнове-
но имат своя собствена система за квалификационни сертификати. Те разполагат със 
списък от квалификации и съответните им обучителни програми и изпити, които да 
гарантират нивото. Понякога тези компании изискват от работниците си да завършат 
определен курс за сертификат като допълнение към редовното си образование, за да 
могат да заемат определени работни позиции. Имайки предвид, че някои от тези ком-
пании са международни лидери в някои отрасли, то техните сертификати и стандарти 
са доста ценни.

И не на последно място компаниите са по-гъвкави по отношение на стандарти-
те и сертификатите отколкото са държавните институции. Наборът от съвременните 
професии е доста динамичен и понякога официалните списъци и официалните про-
фесионални стандарти не се доближават особено до настоящата ситуация на пазара на 
труда.
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3.6. Разширен модел на качеството 
приложим при работата с хора 

в неравностойно положение

Проектът „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ 
отделя специално внимание на различните аспекти от произхода на младежите (напри-
мер, политика, очаквания на обществото, икономика и т.н.). Въпреки това, отчитането 
на тези аспекти не е достатъчно, когато в процеса по консултирането участват младежи 
в неравностойно положение. Предлаганият разширен модел на качеството се стреми да 
вземе предвид специфичните нужди на младежите в неравностойно положение както и 
да им предостави подходящите услуги по кариерно консултиране.

Моделът, усъвършенстван в рамките на проекта „Гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи“, се състои от пет елемента, базирани на струк-
турата на определените индикатори за качеството при кариерното консултиране на 
младежи. Те са фокусирани върху контекста на предоставянето на услугата, включените 
човешки ресурси, процеса по предоставяне на услугата, обратната информация за пре-
доставената услуга и ефектите от предоставената услуга. Наборът от твърдения форму-
лирани под петте заглавия (по-долу) означават индикаторите за качеството, на които 
трябва да се отговори от оценяващите. Оценъчната скала, която може да се приложи 
към списъка би могла да се състои от прости вербални изрази като: да, до известна сте-
пен, не.

К о н т е к с т ъ т  н а  п р е д о с т а в я н е  н а  у с л у г а т а

В контекста на предоставянето на консултантската услуга трябва да се въведат 
следните специфични компоненти, особено за младежите в неравностойно положение:

1. Придържане към националното и европейското законодателство по отно-
шение на тази група.

2. Консултиране насочено към спазването на човешките и гражданските права 
на клиентите в неравностойно положение.

3. Поддържане на помощни контакти със съответните звена/професионали-
сти работещи с хора в неравностойно положение (обучители, персонални/об-
ществени помощници, наставници, терапевти и т.н.).

4. Предоставяне на специализирани услуги пригодени към нуждите на младе-
жите в неравностойно положение.

5. Провеждане на консултативния процес в подходящо оборудвана със специ-
ализирани съоръжения среда (добре проектирани офиси, рампи за инвалидни 
колички и асансьори, звукови сигнали, специализирани софтуерни приложе-
ния за хора с проблеми, употреба на информационни материали, написани на 
опростен и разбираем език и т.н.).

Модел на качеството:
Различните подходи и принципи
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В к л ю ч е н и т е  ч о в е ш к и  р е с у р с и

Персоналът консултиращ хората в неравностойно положение трябва:

1. Да показва съпричастност и отзивчивост. Например, кариерният консул-
тант би могъл лесно да провери тези две умения, отговаряйки на кратък набор 
от самооценъчни въпроси, като например: 
O „Контактувайки с клиента аз създавам приятелска обстановка.“; 
O „Питайки за желанията на клиента си и правейки предположения аз съм 
чувствителен и към желания, които той/тя не е споменал/а изрично.“; 
O „Показвам съпричастност като предоставям обратна информация за това 
как разбирам клиента си.“; 
O „Реагирам на желанията и нуждите на клиента си.“; 
O „Придържам се към уговорките ни.“;

2. Да е подходящо обучен в използването на специализираното оборудване и 
съоръженията.

3. Да използва всички налични ресурси и канали за търсене на подходящо 
работно място и постоянна работа за хората в неравностойно положение.

Клиентите в неравностойно положение трябва:

1. Да бъдат съветвани с кого да се свържат за допълнителна подкрепа (напри-
мер, как да се включат в курсове за професионално обучение и да участват в 
учения за повишаване на увереността).

2. Да бъдат подкрепяни от консултанта при набирането, разбирането и из-
ползването на наличната информация посредством разнообразни ресурси 
подходящи за нуждите им.

3. Да бъдат информирани предварително за специализираните услуги, които 
биха могли да използват.

4. Да им е гарантирано спазването поверителността и близостта.

5. Да разполагат със шанса да предоставят редовно обратна информация за 
удовлетвореността си от процеса по консултирането.

6. Да бъдат предразположени да споделят специфичните си проблеми и преч-
ки, причинени от социалния им статус.

П р о ц е с ъ т  п о  п р е д о с т а в я н е  н а  у с л у г а т а

Процесът по предоставяне на услугата на хората в неравностойно положение 
включва: 

1. Предварително дефинирани очаквания на клиента, внимателно обмислени 
в съответствие с неговите/нейните умения.

2. Формулиране на постижими цели.

3. Определяне на предизвикателствата, с които клиентът би могъл да се сблъс-
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ка докато си търси работа.

4. Едно такова консултиране, което да повиши конкурентноспособността на 
клиента на пазара на труда.

5. Ясна, достъпна и обновена информация за новите тенденции при наемането 
на работа на хора в неравностойно положение.

6. Редовно поддържани добри практики, описващи напредъка на клиента и 
нивото му на удовлетвореност от услугата по консултирането (добрите прак-
тики могат да бъдат съхранявани под формата на звукови записи или в писмен 
вид).  

 
О б р а т н а  и н ф о р м а ц и я  з а  п р е д о с т а в е н а т а  у с л у г а

При консултирането на хора в неравностойно положение надеждността на услуга-
та трябва да бъде контролирана от външни съблюдаващи лица – практикуващи с тази 
целева група.

Р е з у л т а т и  о т  п р е д о с т а в е н а т а  у с л у г а

Търсеният резултат при консултирането на хора в неравностойно положение е:

1. Увеличаване броя на консултираните хора в неравностойно положение.

2. Разширяване кръга от възможности хората в неравностойно положение да 
бъдат наети на работа след приключване на процеса по консултирането.

3. Подкрепяне на клиентите в неравностойно положение след като са наети на 
работа, за да се гарантира задържане на работата.

Това е опит за един лесен за разбиране и простичък за прилагане модел, базиращ 
се на активното участие на кариерните консултанти. Моделът е адаптиран така, че да е 
приложим при кариерното консултиране на хора в неравностойно положение. Важен 
момент в представения модел на качеството е равнопоставеността между рамката за 
консултиране на младежи и допълнителната част за консултирането на младежи в не-
равностойно положение. Акцентът във втората част пада върху достъпността на кон-
султантските услуги и консултирането пригодено към специфичните нужди на хората 
от тази целева група.

Когато кариерният консултант предлага продуктите или услугите си на хора в не-
равностойно положение, той/тя трябва да използва знанията и уменията си както и дру-
ги ресурси, за да определи и задоволи специфичните нужди на клиентите си, принадле-
жащи към споменатата целева група.

Тези специфични нужди могат да са предизвикани от статус на увреждане, мал-
цинствен произход, имигрантски статут, бидейки самотен родител, бидейки безработен 
дълго време (повече от 12 месеца), както и поради други социални причини. Ето защо 
първата стъпка, която трябва да бъде предприета от кариерния консултант, за да гаран-
тира качеството на процеса по консултирането, трябва да е предварителното определя-
не на точния статус на клиента. Целевата група на хората в неравностойно положение 
включва: хора с увреждания3 както и хората в неравностойно положение3.

Модел на качеството:
Различните подходи и принципи

3 Според медицинския модел: Увреждане е всяка пречка или липса (причинена от увреждане) на способност да се извърши 
дадено действие по начина или в рамките на възможностите, смятани за нормални за едно човешко същество.
Според социалния модел: Увреждане е загубата или ограничението на възможностите да се вземе участие в нормалния живот 
на общността на еднакво ниво с другите поради физически или социални пречки.
4 Тази група включва хора в неравностойно положение: самотни родители, затворници, пристрастени, малцинства, задълго 
безработни, хора в невъзможност и т.н.
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С т а н д а р т и  з а  х о р а т а 
в  н е р а в н о с т о й н о  п о л о ж е н и е

Стандарти за качеството на процеса по кариерно консултиране за хора в 
неравностойно положение:

1. Ясно определени цели и методи за консултиране подходящи за хора в не-
равностойно положение.

2. Защитаване правата на клиента:
O работа с клиента и фокусиране върху неговите умения и персонални преиму-
щества, а не върху недостатъците;
O ясно документиране и доказателствен материал за процеса по консултира-
нето;
O претендиране за качество и правилно прилагане на консултантските методи, 
добре приети от хората в неравностойно положение;

3. Стандарти за качеството при персонала по кариерно консултиране биха 
могли да са:
O подбор на персонала предоставящ услугите по кариерно консултиране,
O условия за работа подходящи за консултиране на хора в неравностойно по-
ложение;
O постоянно професионално развитие на консултанта целящо гарантиране на 
качественото консултиране на клиентите от споменатата група;

4. Стандарти за качеството при услугите по кариерно консултиране, насочени 
към клиенти в неравностойно положение.
O достъпно и подходящо време и място на консултирането;
O широкоразпространена информация за възможностите за кариерно консул-
тиране;
O гарантиране на качеството на предоставяните услуги;
O финансова подкрепа на кариерното консултиране; 
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ИНДИКАТОРИ ЗА КАЧЕСТВОТО 
ПРИ КАРИЕРНОТО 

КОНСУЛТИРАНЕ НА МЛАДЕЖИ

4.1. Индикатори за качеството 
и ролята им в процеса 

по гарантиране на качеството

„Индикаторът за качеството е фигура, която спомага за 
оценяването на характеристиката на качеството или пос-

тигането на целите на качеството.“ 
Van den Berghe 1997b

Обикновено индикаторите представляват обобщени данни/
стойности с включени отправни точки (например метод за измерване, 
начин за получаване на данните и др.). Индикаторите за качеството мо-
гат да бъдат дефинирани като един специфичен клас от индикатори със 
стриктни изисквания по отношение на съдържане и цел (Van den Berghe 

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Индикатор за качеството (ИК – Quality Indicator), пет-етапен систематичен подход към 

качеството (5-step systematic approach to quality), модел на индикаторите (МИ – Indicators 
Model), измерване на индикаторите за качеството, източник на информация за индикатори-
те, доказателство за изпълнението на индикатора

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Целта на тази глава е да даде общ поглед над набора от индикатори за качеството при ка-

риерното консултиране на младежи (KKM) разработени в рамките на проекта „Гарантиране на 
качеството при кариерното консултиране на младежи“. Главата е посветена на ролята на индика-
торите за качеството в процеса по гарантиране на качеството, определянето и разработването на 
индикаторите, както и на модела на индикаторите базиращ се на пет-етапния систематичен под-
ход към качеството. Главата също така представя някои допълнителни индикатори за качеството 
предназначени да отговарят на нуждите на младежите в неравностойно положение.

В допълнение, главата цели да представи въпросите свързани с измерване на качеството и 
основните принципи и аспекти важни за определянето на дадени критерии и източници на ин-
формация за индикаторите, разкриваща изпълнението на качеството. Глава също така предлага и 
измерване на индикаторите за качеството при кариерното консултиране на младежи.

ВЪВЕДЕНИЕ
Ключовият елемент в процеса по гарантиране на качеството при кариерното консултиране 

на младежи е разработения набор от индикатори за качеството, базиран на пет-етапния подход 
към качеството: КОНТЕКСТ-ВХОД-ПРОЦЕС-ИЗХОД-РЕЗУЛТАТ. Ето защо в следващите стра-
ници изцяло ще наблегнем на индикаторите за качеството – от теоретична гледна точка, като 
например ролята им в процеса по гарантиране на качеството и значението на пет-етапния 
подход към качеството в сферата на кариерното консултиране, до практическите аспекти, 
като например някои предложения за определянето на критерии за измерване.

а 
и пос-
“

, 
мо-
ъс
he

следващите стра
дна точка, като
пет-етапния 
ите аспекти, 
е.
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1997, 11-17).
Индикаторите представляват знаци, които са доказателство за наличието или лип-

сата на определени качества. Въпреки че по своята форма те могат да бъдат както ка-
чествени така и количествени, то количествените са тези, които са по-приложими при 
отчитането на резултатите в дадена система.

Индикаторите за качеството притежават някои основни характеристики. На първо 
място те са разработени в съответствие и в отговор на обратната информация предоста-
вена от основните заинтересовани страни (основните участници в процеса). Важна ха-
рактеристика на индикаторите за качеството е, че те могат да бъдат измерени – можем 
да идентифицираме както качествени така и количествени измерения. В същото време 
предоставят и възможност за интерпретация от основните заинтересовани страни (т.е 
позволяват анализ на стойностите им). И не на последно място индикаторите за качест-
вото са обвързани от принципите за равенство и етика.

Ако определим качеството като отговаряне на определени изисквания, то в такъв 
случай има специфични индикатори за качеството. Ако изискванията подлежат на тест-
ване, то успехът при постигането на изискванията може също да бъде тестван. Така мо-
жем постоянно да гарантираме качеството като тестваме през определени интервали.

Изискванията биха могли да описват признаците на дадено нещо, като например 
обхват и характеристики, както и как би могло то да функционира, да изглежда, да се 
представя, да отговаря и т.н. Тези изисквания могат да бъдат определени по много раз-
лични начини, но обикновено са логически обосновани от целта или функцията, както 
и от намеренията при разработката: ако един телевизор е направен така, че да приема 
определени честотни обхвати, то тогава е ясно, че част от мярката за качеството на теле-
визора ще е способността му правилно да изпълнява това изискване.

Целта на индикаторите е двустранна: от една страна те трябва да демонстрират от-
четност и надежност, а от друга да предоставят информация на политиците и ръководи-
телите, която да им помага при изготвянето на политиката в съответната област.

За да постигат поставените им цели и да са от полза за основните заинтересовани 
страни (основните участници в процеса) индикаторите за качеството трябва да отго-
варят на някои изисквания. Някои от най-важните изисквания са накратко следните: 
удобни за измерване при разумна цена на измерването; свързани с политиката в съот-
ветната област; произлизащи от рамката в областта; разбираеми (навременни, звучащи 
конкретно и малко на брой); описани на експертен език (надеждни и звучащи прецизно, 
„технически“).

В последните години някои фактори допринесоха за завишаване значимостта на 
индикаторите за качеството. Някои от тях са: търсене на отчетност, съпровождащо 
разрастването на публичната администрация и услугите; разнообразието от подходи за 
управление на качеството; глобализацията; увеличаването сложността на информаци-
онните и комуникационните технологии, даваща възможност за събирането и сравня-
ването на информацията (необходима за измерването на индикаторите).

Накрая трябва да споменем, че индикаторите за качеството със сигурност ще са 
изправени пред някои предизвикателства, описани от Van den Berghe (1997b): индика-
торите са само един инструмент, не са панацея за решаването на проблемите свързани 
с качеството. Разработването на индикатори за качеството за системите за професио-
нално образование и обучение на международно ниво остава ограничено поради труд-
ностите да се постигне съгласие както за аспектите на качеството, така и за разходите и 
ресурсите необходими за събирането и обработването на нужната информация.

Индикатори за качеството 
при кариерното консултиране на младежи
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4.2. Защо е необходимо 
разработването на индикатори за качеството 

при кариерното консултиране на младежи?

Н а с т о я щ и я  с т а т у с  н а  п р е д о с т а в я н и т е  у с л у г и  п о 
к а р и е р н о  к о н с у л т и р а н е

Различните видове служби по кариерно консултиране, професионалисти по кари-
ерно консултиране и младежките центрове, като например младежки домове с общо 
предназначение, студентски центрове, кариерни центрове, междукултурни центрове и 
др. разполагат с експерти на различно ниво, работещи в сферата на кариерното раз-
витие. Но имайки предвид реалността, повечето от днешните експерти в младежките 
кариерни центрове са общи младежки работници с някои основни познания за кон-
султирането и кариерното развитие. И така, очевидно, процесът по консултирането в 
младежките центрове се нуждае от някои мерки по отношение предоставянето на висо-
кокачествени услуги, които да отговарят на нуждите на младежите и на социално ико-
номическата действителност и реалностите на пазара на труда. Въпросите касаещи ГК 
са особено важни за развитието на службите по кариерно консултиране в съответните 
им региони.

При повечето изследвани кариерни служби идентифицирахме необходимост от 
осъществяването на една конкурентноспособна услуга по отношение на другите ус-
луги в Европа и в света. Още повече, в ерата на глобалната икономика, нивото на 
конкурентноспособност на услугите е от особено голямо значение. През последните 
години някои европейски държави инициираха определени проучващи проекти и дей-
ности свързани с гарантиране на качеството в младежката работа. В Англия някои зве-
на и агенции за гарантиране на качеството работят по определени въпроси свързани с 
процеса по ГК. В Шотландия институциите за гарантиране на качеството са разработи-
ли редица цялостни инструменти за асоциациите по гарантиране на качеството, както 
и за предоставящите подобни услуги. Когато са засегнати младежи в неравностойно по-
ложение, неяснотите са още по-големи, тъй като факторите, които консултантът трябва 
да има предвид са многобройни и доста сложни. Специалистът трябва да взема предвид 
възрастта на клиента, неговото или нейното минало както и специфичните му нужди. 
За един неопитен консултант или за човек, който не е специално обучен да работи с тази 
целева група би било практически невъзможно да оцени качеството на услугата, която 
предлага.

И не на последно място, европейската перспектива очертава необходимостта от 
хармонизиране и прозрачност на кариерните услуги. Някои аспекти на въпросите ка-
саещи гарантиране на качеството като разработването на признати (често употребявани 
в различни страни) индикатори за качеството, стандарти, сертификати и инструменти 
за оценяване, биха могли да допринесат за нуждите от хармонизиране и прозрачност.

Н а  к о г о  щ е  с а  о т  п о л з а 
р а з р а б о т е н и т е  и н д и к а т о р и  з а  к а ч е с т в о т о ?

Партньорите в „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на 
младежи“ определиха следните целеви групи:

O младежки консултанти с ниско или средно ниво на специализация в областта 
на кариерното развитие работещи в младежките центрове;
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O младежки работници, които се сблъскват с консултиране по кариерното раз-
витие във всекидневната си работа; 
O създатели (автори) на образователни програми и обучители на обучителите, 
които имат желание да разработят или обновят обучителните материали за ка-
риерното развитие на младежите/курсовете в младежки центрове или младеж-
ки организации; 
O мениджъри на младежки кариерни служби, които имат желание да въведат 
подходите за гарантиране на качеството на системно ниво;
O младежки кариерни консултанти работещи с младежи в неравностойно по-
ложение. Някои от предложените индикатори за гарантиране на качеството и 
материали по проекта ще им помогнат да подобрят предлаганите услуги;

К а к  щ е  с е  и з п о л з в а т 
и н д и к а т о р и т е  з а  к а ч е с т в о т о 

в  п р о ц е с а  п о  к а р и е р н о  к о н с у л т и р а н е 
н а  м л а д е ж и ?

Предложеният набор от индикатори за качеството при кариерното консултиране 
на младежи ще се използва в младежките кариерни центрове и младежките организа-
ции, както и от оценяващите структури в и извън организацията. Ние предлагаме един 
уникален набор от индикатори, който представлява комбинация от различни видо-
ве индикатори, обединяващи: „твърди“ (преки) индикатори (тясно свързани с целите 
на консултирането, като нивото на успешното намиране на работа) и „меки“ (косве-
ни) индикатори (свързани с такива условия на средата като атмосферата в младежкия 
център, увереността на младежите и т.н.); свързани с процеса индикатори (индикатори 
на контекста, входа, процеса, изхода и на резултата), административни и управленски 
индикатори.

Индикаторите за качеството предназначени специално за консултирането на млде-
жи в неравностойно положение заедно с общите индикатори ще се използват в младеж-
ките кариерни центрове и младежките организации подпомагащи младежите в нерав-
ностойно положение. Същите видове индикатори като тези споменати по-горе могат да 
се използват при консултирането на младежи в неравностойно положение. И все пак за 
най-съществени са възприети индикаторите на контекста, процеса и изхода. В допълне-
ние в рамките на проекта “Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на 
младежи” бяха разработени няколко нови индикатора, за да оценяват достъпността на 
информацията, използваните помещения или уменията на консултанта, свързани кос-
вено с процеса.

Всички тези индикатори за качеството ще повишат капацитета за управление 
на качеството на системите за професионално образование и обучение в партньор-
ските държави.

4.3. Систематичен подход към качеството

З а щ о  с и с т е м а т и ч е н  п о д х о д ?

Идеята за „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младе-
жи“ се базира на въвеждането на подходи, които гарантират качеството на предоста-
вяните услуги по кариерно консултиране на младежи. Основната роля в този процес 
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е предоставена на т. нар. „индикатори за качеството“, които придават на услугата по 
консултирането конкретни количествени и качествени измерения.

На базата на проучване на добрите практики, както и на наблюдения на процеса по 
кариерно консултиране в младежките центрове и на базата на реализираното проучва-
не в партньорските държави5 открихме, че за да имат по-голяма значимост, индикато-
рите трябва да са включени в един систематичен подход.

ИК трябва да са свързани с определени цели както и един с друг. За да се следи 
динамиката на качеството в системата за професионално образование и обучение по-
цялостно, трябва да има разбираема рамка на индикаторите, която от една страна да 
отразява целите, а от друга етапите на дейността и постиженията (вход, процес, изход 
и резултат).

Систематичният модел дава подходяща база за развитие на цялостна система от 
индикатори за качеството при кариерното консултиране на младежи. Моделът включва 
индикаторите за качеството, организирайки ги по определен начин, който отразява це-
лите на кариерното консултиране на младежи.

В допълнение, ако искаме да постигнем добро качество в сферата на консултира-
нето на хора в неравностойно положение, трябва да се разработят допълнителни инди-
катори, които да отговарят на нуждите на тази целева група. Тези индикатори, обаче, 
трябва да бъдат въведени в същия този систематичен модел, тъй като се отнасят до 
същите етапи на дейност и постижение (вход, процес, изход и резултат).

Когато разглеждаме структурата на индикаторите за качеството и базата, на която 
са избрани индикаторите, обикновено имаме предвид модела на индикаторите или сис-
тематичния подход.

С и л н и  с т р а н и  н а  с и с т е м а т и ч н и я  п о д х о д

Силните страни на систематичния подход, които установихме в рамките на про-
учването и наблюденията си могат да се обобщят както следва: 

1. Подходът взема предвид значимостта на контекста в процеса по кариер-
но консултиране на младежи.
На базата на цялостно изследване и проучване можем да заключим, че има 
няколко причини за нарастващата нужда от разглеждането на контекстовите 
аспекти.
Най-напред трябва да бъдат разгледани, като характеристики на контекста, ня-
колко параметъра на образователната и обучителната система, които могат да 
бъдат повлияни и променени само в по-дълъг период (например, образовател-
ните постижения на населението, основните структури на образователните и 
обучителните системи, отнасящи се до разпространението на квалификации и 
компетентности или механизмите на доставяне, разпространението на начал-
но и продължаващо образование и обучение); Още повече, че развитието на 
професионалното образование и обучение и неговите резултати зависят от по-
общото социално, икономическо, политическо и културно развитие на обще-
ството (например социалната структура, икономическия цикъл, финансовата 
политика и подходите за обществено управление, демографските фактори); И 
не на последно място има и взаимодействие с други сфери на политиката в 
образователната и обучителната система (например начално и продължаващо 
образование).
Разработването на контекстови индикатори е неделима част от систематичния 
подход, която може да служи за различни цели. Първо, контекстовите условия 

5 Проучване „Съществуващите индикатори за качеството при кариерното консултиране на младежи“ (2007) на разположение 
на www.vqac.org
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за политиката при ПОО могат да бъдат контролирани така, че да се иденти-
фицират условията на социалната среда, които биха могли – положително или 
отрицателно – да повлияят на резултатите. Второ, структурните контекстови 
фактори на образователните или обучителните системи могат да служат като 
мерки за първоначалните условия в сравнение с които могат да бъдат оценя-
вани резултатите на новите политически инициативи. Трето, взаимовръзката 
между други политически сфери и ПОО може да помогне при идентифицира-
нето на специфичните постижения на политиката при ПОО в сравнение с по-
общата политика (например, политиката на пазара на труда или на насърчава-
не на иновациите).

2. Подходът обръща специално внимание на входния аспект на процеса по 
кариерно консултиране.
Като цяло наличните ресурси и подготовката в началото на консултативния 
процес са доста подценени. Вглеждайки се в резултатите повечето модели не 
обръщат внимание на предпоставките за гарантиране на ефективно кариерно 
консултиране на младежи.    

3. Подходът отразява спецификите на кариерното консултиране на младе-
жи в неравностойно положение.

4.4. Модел на индикаторите

Партньорите по проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране 
на младежи“ разработиха модел на индикаторите (МИ), който отразява спецификите на 
процеса по гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултиране на младе-
жи. Той се базира на определянето на ключовите индикатори за качеството, комбинира-
нето и приложението им.

Моделът на индикаторите подрежда индикаторите за  качеството според различния  
подход към гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи. Мо-
жем да определим следните подходи:

М о д е л  н а  и н д и к а т о р и т е 
б а з и р а н  н а  п е т - е т а п н и я 

с и с т е м а т и ч е н  п о д х о д  к ъ м  к а ч е с т в о т о

Партньорите по проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултира-
не на младежи“ разработи основните елементи на пет-етапния подход към качеството, 
предоставяйки набор от индикатори за качеството приложими на всеки един етап от 
процеса по кариерно консултиране на младежи.

Тъй като този модел е в основата на идеята на „Гарантиране на качеството при ка-
риерното консултиране на младежи“ за гарантиране на качеството, той е детайлно опи-
сан в секция 4.5 от тази глава.

„ Тв ъ р д и “  ( п р е к и )  и  „ м е к и “  ( к о с в е н и )  и н д и к а т о р и 
з а  к а ч е с т в о т о  ( h a r d  a n d  s o f t  i n d i c a t o r s )

В зависимост от това дали индикаторите за качеството се отнасят до конкретни осе-
заеми резултати (например, намирането на работа) или до някои неосезаеми резултати 

Индикатори за качеството 
при кариерното консултиране на младежи
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(например, повишаване на мотивацията) ги разделяме на „меки“ (косвени) и „твърди“ 
(преки) индикатори:

Преки индикатори 
Те са пряко свързани с целта на качеството; количествено изразени и свързани с 

постигането на конкретни резултати (например, брой наети на работа младежи, придо-
биване на формални компетенции).

В контекста на кариерното консултиране на младежи идентифицираните индикато-
ри са: демонстриране на постигнатите основни компетенции; процент наети на работа 
младежи след като са били консултирани от кариерен консултант/младежки работник.

Kосвени индикатори
Те събират информация за непреките резултати (напр. постигнатото от клиента 

личностно развитие и придобитите организационни умения). Тези индикатори се отна-
сят до количествените резултати.

Косвените индикатори целят да разкрият прогреса направен към възможности-
те за наемане на работа. Косвените резултати могат да включват постижения по от-
ношение на личностните умения, мотивацията и увереността, преценка на времето и 
надеждността, както и други практически умения.

Важно е да се използват косвените индикатори, тъй като те дават една по-цялостна 
представа за прогреса на клиента по отношение на повишаване възможността за на-
емането му на работа. Работодателите също така ценят уменията, свързани косвено с 
процеса и затова начините за демонстриране на постиженията в тези сфери могат да 
дадат предимство на клиента.

В контекста на кариерното консултиране на младежи, партньорите по проекта „Га-
рантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ определиха като 
косвени индикатори: повишени увереност, самочувствие и мотивираност на клиента 
да влезе в пазара на труда, подобрено ниво на представяне в набор от основни умения, 
включително поемането на отговоност.

М о д е л  н а  и н д и к а т о р и т е  н а  п р о ц е с а 
и  и н д и к а т о р и т е  н а  с и с т е м а т а

Партньорите по проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултира-
не на младежи“ взеха предвид и значението на гарантиране на качеството с оглед на 
организационните аспекти в институциите, предоставящи кариерно консултиране. Ако 
гарантиране на качеството се отнася до административното и финансовото управление 
на институцията, използваме така наречените „индикатори на системата“. От друга 
страна, индикаторите, които измерват начина, по който се предоставят планираните 
услуги се наричат „индикатори на процеса“.

Ето някои примери за индикатори на процеса и индикатори на системата опреде-
лени в сферата на кариерното консултиране на младежи:

Индикатори на системата Индикатори на процеса

→ →

1. Капацитет на помещенията, качество 
и количество на оборудването.
2. Инструменти, които да предоставят 
пълния набор от услуги свързани с 
кариерното консултиране.

1. Гъвкави програми, гарантиращи 
усвояването на знания. 
2. Консултиране насочено към 
персоналното развитие на младежите.
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4.5. Пет-етапен систематичен подход 
към качеството

Идеята за „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ 
се базира на пет-етапния систематичен подход към качеството. Той предоставя един 
набор от индикатори за качеството, приложим на всеки един от петте етапа в процеса 
по кариерно консултиране на младежи.

Пет-етапен систематичен подход към качеството

РЕЗУЛТАТ

(Дълготрайни 
ефекти)

▶

ИЗХОД

(Постигнатитее е
конкретни
резултати)

(ПРОЦЕС

(По време на
процеса по 

онсултирането)о)о)о

((((

ко

ВХОД

(Ресурси, 
познания, опитт)т

о
п

КОНТЕКСТ

(Среда,
политическа, 

правна, 
икономическа аа

ситуация)

п

▶
▶

▶

При разработването на набора от индикатори бяха взети предвид някои специ-
фични моменти:

O определяне на нуждата от гарантиране на качеството в сферата на кариерно 
консултиране на младежи на местно, национално и европейско ниво;
O познаване на съществуващите тенденции на пазара на труда на национално 
и европейско ниво;
O оценяване на нуждите на практикуващите кариерно консултиране от ин-
струменти за гарантиране на качеството на кариерното консултиране;
O вземане предвид неизследвани до момента индикатори в съществуващите 
системи за професионално образование и обучение – т.нар. индикатори свър-
зани с контекста, „меки“ (косвени) индикатори, които се оказаха много ва-
жни при работата с младежи и младежи в неравностойно положение;
O индикатори за качеството специално насочени към кариерно консултиране 
на младежи в неравностойно положение;

Разработеният модел на индикаторите за кариерно консултиране на младежи се 
базира на пет-етапния систематичен подход.

Партньорите по проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране 
на младежи“ определиха най-важните индикатори за качеството на всеки един етап от 
консултативния процес. Индикаторите бяха обект на дискусии и разяснение, за да могат 
да отговорят на очакваните цели.

Индикатори за качеството 
при кариерното консултиране на младежи
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М о д е л  н а  и н д и к а т о р и т е  ( М И ) 
п р и  к а р и е р н о т о  к о н с у л т и р а н е  н а  м л а д е ж и 

Модел на индикаторите (МИ) при кариерното консултиране на младежи.
КОНТЕКСТ ВХОД ПРОЦЕС ИЗХОД РЕЗУЛТАТ

Сътрудничест-
во с  местното 

общество и  
родителите, 

партньорските 
институции, 

мрежи на  на-
ционално и 
европейско  

ниво.

Подходяща компе-
тентност на  кон-
султиращия  пер-
сонал - запознат с 
пазара на труда и 
трудовите профи-
ли, изискванията  

на  работодателите 
и специфичните 
профили  на  за-

вършващите учи-
лище.

Гъвкави про-
грами, гаранти-
ращи усвоява-
нето на знания.

Показано 
усвояване 

на ключови 
компетен-

ции.

Процент 
на наетите 
на работа 
младежи 

след като са 
ползвали 

услугите на 
кариерен 

консултант.

Координиране/
синхронизира-
не на вътреш-
ната политика 
на организа-

цията, както и 
на местната и 
националната 

политика.

Ключови компе-
тенции, залегнали 

в учебната про-
грама и учебния 

материал. 

Консултиране, 
насочено към 
персоналното 
развитие на 

младежа, по-
магайки му да 
се подготви за 
започване на 

работа.

Подобрено 
ниво на 
набор от 
основни 
умения, 

включител-
но поемане 
на отговор-

ност.

Качеството 
на заетостта, 
подобряване 
на перспек-

тивите за 
кариерно 
развитие.

Подходящи и 
ясни законо-
дателство  и  
регулация в 

областта.

Желанието на 
младежа  да участ-

ва в процеса по 
кариерно консул-

тиране.

Стабилно фи-
нансово и ад-

министративно 
управление на 
организацията, 
предоставяща 
кариерно кон-

султиране.

Повишени 
самочувст-
вие, самоо-
ценка и мо-
тивация за 
включване 
в пазара на 

труда.  

Статус на 
обучаемите 

6 месеца 
след при-

ключване на 
кариерното 
консулти-

ране. 
Наличност на 
помещения, 

количество и 
качество на  

оборудването 
и инструменти 
за предоставя-

нето на  пълния 
набор от услуги 
свързани с ка-
риерното кон-

султиране.

Разработка на под-
ходи за управле-

ние на качеството.

Прилагане 
на система за 

управление на 
качеството в 

процеса по ка-
риерно консул-

тиране.

Придо-
биване на 

официално 
признати 

квалифика-
ции. 

Прилагане 
на придоби-
тите умения 

(от гледна 
точка на ра-
ботодател и 
служител).

Отчитане на 
местните и кул-
турни различия 

на пазара на 
труда и влияни-

ето им  върху 
решенията на 
младите хора.

Стимулиране на 
клиентите да се ре-
ализират на пазара 

на труда

Документиране 
на  информа-

ция и запис на  
процеса по кон-

султиране 

Продължа-
ване на под-
крепата на 

вече наетите 
на работа 
младежи в 
неравнос-

тойно поло-
жение



44

Pantone 485 C Black

Продължение от страница 43.
КОНТЕКСТ ВХОД ПРОЦЕС ИЗХОД РЕЗУЛТАТ

Наличие на ме-
ханизми за елек-

тронно консулти-
ране и консулти-
ране с мобилни 

устройства

Допълнителни ИК приложими при консултирането на младежи в неравностойно 
положение.

КОНТЕКСТ
(среда, по-
литическа, 

правна, ико-
номическа 
ситуация)

ВХОД
(ресурси, познания, 

опит)

ПРОЦЕС
(по време на 
процеса по 

консултира-
нето)

ИЗХОД
(постигнати-
те конкретни 

резултати)

РЕЗУЛТАТ
(дълготрайни 

ефекти)

Адекватна 
преценка на 
нуждите на 
уязвимите 
групи, като 
например  

наличност на 
проучвания и 
статистики.

Предоставяне на  
специализирани 

услуги, пригодени 
към специфичните 
нужди на младежи-
те в неравностойно 

положение.

Гъвкави про-
грами, които 

предлагат 
усъвършенст-
ван модел за 

консултиране 
на млади хора 

в неравнос-
тойно поло-

жение.

Процент на 
завършващи-

те курса на 
консултиране 
млади хора в 
неравностой-

но положе-
ние.

Продължава-
не на подкре-
пата на вече 
наетите на 

работа мла-
дежи в не-

равностойно 
положение, 

ориентирана 
към успешно 
кариерно раз-
витие и про-
фесионална 
реализация. 

Увеличаване 
нивото на 

достъпността 
на услугите 
по кариерно 

консултиране 
ориентирани 
към младежи 
в неравнос-
тойно поло-

жение.

Точно познаване 
на  различните про-

фили на младежи 
в неравностойно 

положение.

Наличност на 
специални инстру-
менти/оборудване 

за младежи в нерав-
ностойно положе-

ние.

Индикатори за качеството 
при кариерното консултиране на младежи
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П о е т а п н о  и з с л е д в а н е 
н а  м о д е л а  н а  и н д и к а т о р и т е 

з а  к а ч е с т в о т о

ЕТАП  1
Индикатори на КОНТЕКСТА
Контекстовите индикатори описват икономическите и социалните фактори, ко-

ито оказват влияние на процеса по консултирането, но са извън прекия му контрол. 
Например, това са ситуацията на пазара на труда, социално-икономическия статус на 
консултирания, произход (страна) и езикова основа, специални нужди и възможност за 
мобилност. Има различни нива на контекстовите индикатори. Ако вземем примера за 
уязвимите групи има някои конкретни индикатори, които могат да се измерят с извест-
ни усилия. Колкото по-обща е формулировката на целите („повлияване на процента 
икономически растеж“ или „намаляване нивата на безработица чрез ПОО“ и т.н.), тол-
кова по-голяма е необходимостта за прецизиране на контекстовите фактори свързани 
с качеството на ПОО.

Идентифицирани са някои от основните контекстови индикатори, които трябва 
да бъдат взети предвид в процеса по кариерно консултиране на младежи. Основните 
елементи, които не са пряко свързани с процеса по кариерно консултиране, но оказват 
влияние са: 

O Сътрудничество с основните заинтересовани страни: за да бъдат на място 
и да съобразяват социалния контекст, младежките кариерни консултанти тряб-
ва да поддържат контакти с местното общество и родителите; да координират 
усилията и да обменят опит с партньорските институции, да комуникират с 
мрежи на национално и европейско ниво;
O Съгласуваност на политиките на всички нива: идентифицирано бе зна-
чението на съгласуваността между национални, местни и организационни 
вътрешни политики в сферата на кариерното консултиране. Изследването на 
най-добрите съществуващи практики показа, че колкото е по-голямо е съгла-
суването на различните нива, толкова по-последователна и ефективна е услу-
гата;
O Подходящо законодателство: заедно със споменатото по-горе сътрудни-
чество и съгласуваност е особенно важна и законодателната рамка. Тя трябва 
да отразява и да отговаря на спецификите на реалността, предоставяйки кон-
кретна нормативна база. Разбира се, законодателството в партньорските дър-
жави се различава и отразява различните реалности на професионалното об-
разование и обучение, културното минало и спецификите на пазара на труда;
O Наличност на технически и материални ресурси: помещения, количество 
и качество на оборудването с цел предоставяне на пълния набор от услуги, не 
бива да бъдат подценявани; 
O Вземане предвид на местните и културни различия на пазара на труда и 
влиянието им върху решенията на младежите;
O Адекватна преценка на уязвимите групи, наличие на проучвания и ста-
тистики: трябва да има обективна и адекватна оценка подкрепена от проуч-
вания и съответните статистики, защото сложната природа на тази целева гру-
па изисква специално внимание;
 O Развитие на достъпността на услугите по ККМ за младежи в неравнос-
тойно положение: първоначалната фаза на процеса по кариерно консултиране 
е ключов момент при мотивирането на младежите в неравностойно положение. 
Ето защо важно е да се осигури достъпност с подходящото оборудване на по-
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мещенията, мобилни услуги (например консултанти, посещаващи регионите), 
както и по-лесен достъп до информацията – по телефона, в Интернет и т.н.; 

ЕТАП  2
Индикатори на ВХОДА
За разлика от индикаторите на контекста, които могат само частично да бъдат по-

влияни от системата за ПОО или от ККМ, индикаторите на входа отразяват фактори, 
които могат да бъдат директно повлияни (или поне някои от тях) от участниците в ККМ. 
Факторите на входа наистина оказват пряко влияние върху протичането на процеса или 
дейностите при ККМ. Индикаторите на входа дават важна информация за ресурсите 
(финансови, човешки, технически) използвани за подобряване качеството на услугите 
по кариерно консултиране на младежи. За целите на качеството важно е също така ин-
дикаторите на входа да предоставят информация за различните видове ресурси, които 
са мобилизирани: категории на персонала (преподаватели, обучители, мениджъри); ма-
териални и технически ресурси и др;

Идентифицираните основни индикатори се отнасят до:
O Консултиращия персонал: един кариерен консултант трябва да демонстри-
ра подходящи компетентности и трябва да е добре запознат със специфичния 
пазар на труда и профилите на професиите, с изискванията на работодателите, 
профилите на дипломиралите се от училище или на търсещите работа младе-
жи; Същевременно един консултант трябва да може да насърчава клиентите да 
намерят собственото си място на пазара на труда;
O Младежът, който бива консултиран: клиентът също е важна част от този 
етап. Желанието на младежа да се включи в консултативния процес е ключова 
предпоставка. Това е тясно свързано с осъзнаването на необходимостта от по-
мощ;
O Съществуващи консултантски документи: най-подходящите идентифи-
цирани методологически инструменти са: налични основни компетентности в 
учебните планове и обучителните материали; разработване на подходи за уп-
равление на качеството, наличност на мобилни или компютърни механизми за 
консултиране;
O Предоставяне на специализирани услуги пригодени към специфичните 
нужди на хората в неравностойно положение: те се отнасят до ползването на 
асистент или оналйн консултиране, компютърно обучение насочено към спе-
цифичната целева група и др.; 
O Точно познаване на различните видове профили на младежи в неравнос-
тойно положение;
O Наличие на специални инструменти/оборудване за хора в неравностойно 
положение: тъй като нуждите на целевата група са специфични, важно е при 
работа с нея да са на разположение и специални инструменти;

ЕТАП  3
Индикатори на ПРОЦЕСА

Индикаторите на процеса са тези, които се отнасят до дейностите, които превръщат 
входните материали в изходни. Те се фокусират върху протичането на процеса по кари-
ерно консултиране и предоставят така важните входни материали и знания необходими 
за усвояването на ресурсите с цел подобряване качеството на кариерното консултира-
не.
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Това е основният етап от целия процес – предоставянето на кариерното консулти-
ране. Консултантът и младежът си взаимодействат, срещат се и обсъждат определени 
теми. Консултантът направлява процеса, прилагайки един подход насочен изцяло към 
конкретния индивид. Основните индикатори на процеса, които гарантират качеството 
са:

Идентифицираните основни индикатори се отнасят до:
O Консултиране насочено към индивидуалното развитие на младежа, насоч-
вайки го към готовност за работа;
O Гъвкави програми, които насърчават желанието за усвояване на знания;
O Стабилно управление на институцията – финансово, административно и 
техническо; установена система за управление на качеството;
O Документирани доказателства и запис на процеса по консултирането; 
O Гъвкави програми, които предлагат усъвършенстван модел за консулти-
ране на младежи в неравностойно положение;

ЕТАП  4
Индикатори на ИЗХОДА
Индикаторите на изхода се отнасят до преките (краткосрочните) резултати от дей-

ностите по кариерното консултиране и могат да бъдат пряко повлияни от нивото на 
качеството на входа и процеса при ККМ. Следователно, придобиването на формална 
квалификация или ИКТ умения от участниците в професионалното образование и обу-
чение, например, би могло да се възприеме като пряк изход от дейността по консултира-
нето, което означава, че индикаторите на изхода измерват преките резултати от процеса 
по кариерно консултиране. В последно време връзката между системата по професио-
нално образование и обучение и пазара на труда става все по-важна, което също така се 
вижда и от разнообразните възможности за наемане на работа и въпроса за подбора на 
подходяща работата. В резултат от тези тенденции се отделя все по-голямо внимание на 
факторите на изхода и на резултата.

За да предложат една ефективна стратегия за гарантиране на качеството на този 
етап, партньорите в „Гарантиране на качеството при ККМ“ набелязаха няколко основни 
индикатори на изхода. При положение, че в този случай става въпрос за конкретните 
резултати, най-важните индикатори са свързани със самия младеж (с консултирания):

Идентифицираните основни индикатори се отнасят до:
O Подобрено ниво на представянето в набор от основни умения, включи-
телно поемането на отговорност;
O Придобиване на формални квалификации;
O Демонстриране на постигнатите основни компетентности;
O Повишаване на увереността, самочувствието и мотивацията за навли-
зане в пазара на труда;
O Степен на успеваемост сред младежите в неравностойно положение;

ЕТАП  5
Индикатори на РЕЗУЛТАТА (в по-дългосрочен аспект)
Докато изходът представлява прекия резултат от процеса по професионално об-

разование и обучение, то факторите на резултата се състоят от дългосрочни резултати, 
които са само частично и непряко свързани със системата по професионално образо-
вание и обучение (и с ККМ). Резултатът от ККМ включва дълготрайните и непреките 
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ефекти от дейностите и са повлияни от много странични фактори.
Въпреки че редица странични фактори оказват влияние на резултата от ПОО, съ-

ществува връзка между качеството на професионалното образование и обучение и дъл-
госрочните резултати. Именно поради тази връзка е важно, с помощта на подходящите 
индикатори, да се отчита дългосрочният резултат от професионалното образование и 
обучение.

С оглед на едно дълготрайно ГК при ККМ наблегнахме на факторите, които изслед-
ват както промяната/развитието/прогреса на конкретната личност, така и ситуацията 
на ниво икономика. Ето защо на този етап от модела за гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи набелязахме следните индикатори на резултата:

O Процент наети на работа младежи след като са били консултирани от 
кариерен консултант/младежки работник;
Успешното преминаване към работа след завършване на професионалното об-
разование и обучение зависи не само от придобитите квалификации, но и от 
някои други фактори, като цялостната икономическа ситуация или структур-
ните характеристики на пазара на труда.

O Качество на работата, подобряване възможностите за задържане на ра-
ботата;
O Назначаване на обучаващите се до 6 месеца след приключване на кариер-
ното консултиране;
O Използване на придобитите умения (гледна точка на работодател и слу-
жител);
Използването на новопридобитите компетентности на работното място няма 
да зависи само от тези компетентности, но и от условията на работното място 
или от основните организационни стратегии на фирмите да използват и раз-
виват човешките си ресурси. Някои нови подходи и анализи разкриват тези 
сложни взаимоотношения.

O Продължаване подкрепата на вече наетите на работа младежи;
O Предоставяне на допълнителна помощ на вече наетите на работа младе-
жи в неравностойно положение, насърчавайки професионалния им пнтерес 
и кариерно развитие;

4.6. Измерване на индикаторите за качеството

 „Когато можем да измерим това, за което говорим, да го изразим 
с числа, то тогава знаем нещо за него.“ 

       (Келвин)

„Човек не може да си служи с нещо, което не може да измери.“ 
       (Анон)

Това са две често цитирани твърдения, които показват защо измерването е толкова 
важно. И все пак изненадващо е, че за организациите е толкова трудно да се справят с 
измерването.

За необходимостта от измерване на качеството при кариерното консултиране на 
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младежи си има някои причини. Първо, стои политическият аспект, ако искаме да за-
щитим необходимостта от предлаганата услуга (в контекста на определена политика). 
Второ, измерване на качеството би трябвало да се прилага с цел обосноваване финан-
сирането на услугите. Измерване на качеството може да помогне и да покаже на осигу-
ряващия подкрепата дали услугата си заслужава. Трето, измерване на качеството е от 
значение за измерването на прогреса на клиента и постигането на планираните цели. 
Четвърто, измерване на качеството е от значение при управлението и контрола на ус-
лугите по кариерно консултиране. Пето, измерването на качеството може да е полезно 
при стратегическото планиране и организационното развитие. И накрая, измерване на 
качеството при кариерното консултиране би могло да помогне при оценяването на до-
брите практики и определянето на стандартите.

И з м е р в а н е  н а  к а ч е с т в о т о

В цикъла на постоянното подобряване на качеството, измерването на реализация-
та на услугите играе важна роля при:

O идентифициране и проследяване на развитието в съответствие с организа-
ционните цели;
O идентифициране на възможностите за подобрение;
O сравняване на реализацията на услугите както с вътрешните, така и с външ-
ните стандарти;

Измерването се извършва, за да се определи ефективността и продуктивността на 
всеки процес спрямо постигането на целите. То трябва да включва приноса на систе-
мата за управление на качеството към целите на организацията, а това би могло да се 
постигне като се измери следното:

O завършеността на определяне на политиката (в областта);
O обсега на бизнеса;
O отразяване на политиката (в областта);
O внедряване;
O използване;
O дали персоналът намира за полезна в работата си системата за управление на 
качеството;
O темпо на промяна на системата за управление на качеството;
O приложимост на системата за управление на качеството в работата;

Например, би могло да се въведе, под някаква форма, карта за отбелязване на ре-
зултата, която да се разпространи в организацията до ниво индивидуална цел, като оп-
ределянето на целите на всички нива е съществено.

Важна стъпка при определяне посоката на стратегическите дейности е прегледа на 
това как се представя организацията. Важно е да се знае кои са силните и слабите страни 
на една организация и като част от цикъла „Планиране – Извършване – Проверяване - 
Действие“ измерването играе ключова роля в дейностите по подобрение на качеството 
и продуктивността.

Основните причини, поради които то е нужно са:
O да гарантира, че изискванията на клиента са изпълнени;
O да се поставят разумни цели, които да се спазват;
O да предоставя стандарти за установяването на сравнения;
O да предоставя видимост и „табло за резултати“, за да може хората да контро-
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лират собственото си ниво на представяне;
O да обръща внимание на проблемите на качеството и да определя приоритет-
ните области;
O да предоставя обратна информация с цел стимулиране на усилията за по-
добрение;

Една добра рамка за измерване действието на индикаторите трябва да е съсредото-
чена върху клиента и да измерва точните неща.

Измерванията на действието на индикаторите трябва да са:
O смислени, ясни и разбираеми;
O притежавани и управлявани от екипите в организацията;
O базирани на високо ниво на цялостност (интегритет) на информацията;
O такива, че събирането на информацията да е част от нормалните процедури;
O способни да стимулират подобрение;
O свързани с основните цели и ключовите задвижващи механизми в организа-
цията;

И з м е р в а н е  н а  к а ч е с т в о т о
п р и  к а р и е р н о т о  к о н с у л т и р а н е

Въпросът за измерването на качеството и на влиянието на кариерното консулти-
ране е доста сложен. Още повече, че това е човешка дейност, която в повечето случаи 
е обект на непредсказуемост и несигурност (особено що се отнася до индивидуалните 
ценности, начин на мислене, вярвания и поведение). Ето защо не е изненадващ фактът, 
че понякога е трудно, ако не и невъзможно да се измери това влияние. Когато измерваме 
качеството на предоставяните услуги по кариерно консултиране, е важно да се прави 
разлика между извършените дейности, резултатите и ефектите.

„Извършените дейности“ това са специфичните дейности, които са се състояли 
– „Какво сме направили?“ : това могат да са персонални консултантски разговори, съ-
бития за информиране и срещи със сътрудничещи партньори. Извършените дейности 
и тяхното измерване са съществени предпоставки за създаване на резултати и ефекти и 
за завършване на първата стъпка в процеса.

Следващата стъпка се отнася до „резултатите“ и отговаря на въпроса „Правим ли 
всъщност това, което казахме, че ще направим?“ Накратко това означава оценяване на 
извършените дейности, както и на преките резултати от тези дейности. Такива резулта-
ти могат да бъдат, например, по-близко сътрудничество, повишено ниво на познания 
и установяване на контакт с повече хора от целевите групи. Когато вземаме предвид 
резултатите, едно от нещата, които трябва да направим е да намерим отговор на въпроса 
дали организацията достига до целевите групи, към които се е насочила или не. Какво 
мислят целевите групи за дейностите по консултирането? Успели ли сме да постигнем 
желаното ниво на сътрудничество с различните партньори? И как партньорите биха 
определили това сътрудничество?

 „Ефектите“ представляват финалната стъпка в процеса и се отнасят до същинско-
то влияние на предоставяните услуги по кариерно консултиране – Сработват ли усилия-
та, които полагаме и дейностите, които извършваме? Важно е да се подчертае разликата 
между ефекти и резултати. Всъщност е твърде възможно – и никак не е необикновено 
– ако нечии усилия и проекти дават добри резултати, но само ограничени ефекти. Ефек-
тите например могат да са резултат от подобреното сътрудничество или от усещането на 
кариерния консултант, че е придобил повече знания. Но само, когато те станат широко 
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утвърдени сред кариерните консултанти и се превърнат в изменени практики по отно-
шение на целевите групи, то тогава може да се говори за ефекти.

Изключително важно е да назовем източниците на информация, инструментите 
и методите, които биха могли да се използват за измерване на качеството на предос-
тавянето на услугите по кариерно консултиране. Източници на информация, които да 
хвърлят светлина върху измерването на индикаторите могат да се намерят на много 
места. Те могат да са или количествени, като например собствени скали или основни 
стойности или качествени по природа , като например анализ, отношение и преживява-
ния. Измерването на качеството може да се осъществява и посредством провеждането 
на проучвания и интервюта или организирането на фокус групи с различните целеви 
групи - веднъж или два пъти в годината. Другата възможност е на клиентите да се за-
дават по няколко простички въпроса непосредствено след приключване на дейностите 
по консултирането.

И з м е р в а н е  н а  к а ч е с т в о т о 
п р и  к а р и е р н о т о  к о н с у л т и р а н е  н а  м л а д е ж и

Дадените по-долу таблици представят информацията за действието на индикато-
рите и възможните показателни източници на информация за действието на индикато-
рите, които биха могли да помогнат при измерването на съществуващите индикатори 
за качеството, използвани при кариерното консултиране на младежи. Таблицата за из-
мерване на индикаторите за качеството използвана при кариерното консултиране на 
младежи е разработена съгласно следните принципи – важни в процеса по гарантиране 
на качеството:

O участие на гражданите и потребителите в процеса по оценяване на качест-
вото;
O компетентност на практикуващите;
O подобряване на услугата, за което трябва да се разработят системи/инстру-
менти за оценяване и контрол;
O цялостност, важна за оценяването на връзките между вътрешна, местна, ре-
гионална и национална политика при кариерното консултиране;
O независимо предоставяне на услуги по кариерно консултиране;

Предложената таблица за измерване на индикаторите за качеството използвана 
при кариерното консултиране се отнася до основни критерии за оценяване, доказващи 
качеството на предоставените услуги:

O контекст на предоставяне на услугите;
O човешки ресурси участващи в процеса по гарантиране на качеството;
O оценяване процеса по предоставяне на услугите;
O обратна връзка от клиенти за предоставените услуги;
O ефекти от предоставените услуги;

Предоставени основни източници на информация за измерване на индикаторите  
използвани при гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи 
са:

O законодателство, стратегии, планове за действие или приложение;
O проучвания на клиентите, работодателите, социалните партньори;
O официална информация за ситуацията на пазара на труда;
O архив на консултанта, самоанализ;
O обратна информация на клиентите, техните мнения, разсъждения, нагласи и 
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оценяване на услугата;
O портфолио на консултанта;
O брой помещения, инструменти, оборудване и други материали използвани 
при предоставянето на услуги по кариерно консултиране;

Типичната таблица за измерване индикаторите за качеството може да е следна-
та:

Етап в процеса по 
кариерно консул-
тиране на младе-

жи

Индикатори за 
качеството

Информация за 
действието на 

индикатора (чрез 
формулирани 

въпроси)

Показателен из-
точник на инфор-
мация за действи-
ето на индикатора

(променлива на 
индикатора)

Контекст

Вход

Процес

Още примерни инструменти може да намерите в Част 2, глава 4 на Ръководството, както 
и в Помагалото (на разположение www.vqac.org).
 

Индикатори за качеството 
при кариерното консултиране на младежи



      ЧАСТ 2
             Акцент върху практиката 

                 ГЛАВА 1
                                           �
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ВАШАТА РОЛЯ В ПРОЦЕСА 
ПО ГАРАНТИРАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Заинтересована страна/основен участник (stakeholder), процес по гарантиране на качест-

вото, младежка кариерна служба

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Основната цел на тази глава е да представи различните заинтересовани страни в процеса 

по гарантиране на качеството. Четейки тази глава ще придобиете обща представа за това как 
лицата определящи младежката политика, мениджъри на младежки центрове, младежки лидери, 
създатели (автори) на образователни програми, младежки консултанти, консултанти занимаващи 
се с хора в неравностойно положение, младежки работници и самите клиенти са ангажирани в 
процеса по гарантиране на качеството. Накрая на главата би трябвало да сте запознати с профи-
лите и възможните задължения на различните основни участници в процеса по консултирането. 
Ще разберете също така и какви са основните отговорности на заинтересованите страни в ГК на 
ниво система и на ниво процес.

ВЪВЕДЕНИЕ
На глобалния пазар всички услуги по кариерно консултиране трябва да са конкурентноспо-

собни, динамични и базирани на знания. Те трябва да предоставят определено ниво на качеството 
и да имат ясен поглед над целите на това качество. Понякога целите на качеството зависят от ро-
лята на съответното лице в процеса по гарантиране на качеството – в зависимост от това дали е 
обучител или работодател, например. Ето защо е особенно важно да разберем различните роли в 
процеса по кариерното консултиране и да разискваме значението им за ГК.

Съществуват най-различни видове младежки служби и институции предоставящи услуги по 
ППО. В зависимост от услугата се различават и участниците – политици, мениджъри, младежки 
лидери, създатели (автори) на образователни програми, специализирани или общи консултанти, 
професионални младежки работници или доброволци, педагогически съветници по професио-
налното образование и обучение в училищата и т.н. Всички тези експерти или начинаещи носят 
някаква отговорност за бъдещето на услугите по кариерно консултиране.

Някои от заинтересованите страни като политици, мениджъри и ръководители са отговорни 
за гарантиране на качеството на системно ниво и ролята им е от особена важност за успешното 
приложение на методите за гарантиране на качеството в кариерното консултиране на младежи. 
Ако нямаме поглед над нещата или политика в областта ще ни е трудно да си представим бързото 
и успешното внедряване на подходите за ГК. Всички участници в процеса по кариерно консулти-
ране на младежи имат своя собствена роля при подобряване на качеството. Без знания за техни-
ките при гарантиране на качеството консултантите и младежките работници ще са безсилни при 
прилагането на инструментите за гарантиране на качеството и при подобряването на методите за 
гарантиране на качеството в практиката.

1.1. Различните заинтересовани страни (участници) 
в процеса по кариерно консултиране на младежи

Л и ц а  з а н и м а в а щ и  с е  с  м л а д е ж к а  п о л и т и к а

Хората, които работят в младежки или образователни министерства, държавни 
агенции или младежки служби на общините често биват определяни като лицата за-
нимаващи се с младежка политика или определящи младежката политика (youth policy 



55
Гарантиране на качеството 
при кариерното консултиране 
на младежи

makers). В някои държави има агенции за гарантиране на качеството специализирани в 
сферата на кариерното консултиране. В други държави към министерствата или общи-
ните има създадени отдели, чиято функция е да отговарят за контрола на качеството. 
Някои от тези експерти и политици са отговорни за създаването и развиването на под-
ходяща система за ГК в цялата страна или на местно ниво. Ето някои примери за лица 
занимаващи се с младежка политика:

◉ Висшестоящи политици, като министри, секретари или висши длъжностни лица 
(директори на отдели, старши експерти). За такива хора, занимаващи се с политика, 
най-важно е да разберат значимостта и необходимостта от гарантиране на качество-
то, в резултат на което да насърчат развитието на практиките за ГК. Те също така би 
трябвало да насърчават основните заинтересовани страни да участват пряко в процеса 
по гарантиране на качеството. И не на последно място, използвайки инструментите на 
политиката като държавния и общинския бюджет и възможностите, с които разполагат, 
да предложат конкретно държавно/общинско виждане за развитието на качеството при 
ККМ;

◉ Експертите и длъжностните лица с по-нисък ранг в младежките отдели в минис-
терствата и общините биха могли да предприемат различни действия свързани с подо-
бряване на качеството. Те биха могли да предложат на по-висшестоящите длъжностни 
лица стратегия за гарантиране на качеството и да ги убедят да подкрепят тази стра-
тегия. Те са и важен елемент при прилагането на държавната политика в практиката. 
Без определен капацитет и квалифицирани млади експерти в държавните/общинските 
структури не би било възможно да приложим подобаващо дори и най-добрата полити-
ка. Те са хората, които усещат не само политическите тенденции, но и реалните такива. 
Те отговарят за установяването на външни механизми за гарантиране на качеството 
приложими при услугите по кариерно консултиране;

Р а б о т о д а т е л и

Работодателите играят важна роля в практиките по гарантиране на качеството. 
Тяхното виждане за развитието на кариерните услуги, както и виж-
дането им за държавния подход в тази област определят цялост-
ния подход към гарантиране на качеството. Ако работодателите 
участват активно в държавната политика посредством различни 
партньорства, комитети и сдружения , ако държавата им делеги-
ра различна отговорност спрямо кариерното консултиране, то те 
биха признали основните цели на качеството считайки методите 
за ГК ценни и за самите тях. Това директно би повишило стой-
ността на кариерното консултиране. Докато в някои държави като 
Германия и Ирландия, например, работодателите участват в различ-
ни нива на определянето и прилагането на политиката на 
ППО, в някои държави от Европейския съюз работодате-
лите са все още формален партньор на държавата, поне 
що се отнася до кариерното консултиране.

М е н и д ж ъ р и

Мениджърите на младежките кариерни 
служби или структури са важна заинтересована 
страна в процеса по гарантиране на качеството. 
Те са може би най-важният фактор за успешно-

ките по гарантиране на качеството.
луги, както и виж-
пределят цялост-
работодателите
вом различни 
ата им делеги-
лтиране, то те 

айки методите 
вишило стой-
кои държави като
частват в различ-
иката на
тодате-
а, поне
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то развитие на практиките по ГК. Съществуват най-различни младежки центрове за 
кариерно консултиране структурирани по най-различни начини: младежки кариерни 
центрове, студентски кариерни центрове, центрове за младежка интеграция, междукул-
турни центрове, младежки информационни центрове, бюра по труда и т.н. Някои от тях 
са просто бюра по труда имащи конкретни предложения за работа, други предлагат и 
услуги по кариерно консултиране. Някои от тези бюра работят с разнообразни групи 
младежи и са служби с широко приложение, а други са се специализирали за  работа с 
някои по-специфични целеви групи, като например младежи в неравностойно положе-
ние, малцинства, имигранти и т.н. Когато прилагат даден подход за ГК, мениджърите 
трябва да познават в детайли вида на предлаганата от тях услуга както и целевата група. 
Мениджърите също така трябва да разбират ролята на вътрешните и външните подходи 
за ГК. Докато външният контрол на качеството е понякога извън тяхното влияние, то 
вътрешният зависи изцяло от техните познания и мотивация. Мениджърите са отго-
ворни за внедряването на подходящия модел на качеството и индикатори за качеството 
в службите си.

М л а д е ж к и  л и д е р и

Младежките лидери (ръководители на младежки организации) понякога изпълня-
ват ролята на мениджъри, но са една доста по-различна заинтересована страна в процеса 
по ККМ. Младежките лидери обикновено са или президенти/председатели на младежки 
организации или млади хора ръководещи екипи от младежи. Някои младежки неправи-
телствени организации (НПО) имат доста развити структури и предоставят консулти-
ране в някои области. Съществуват също т.нар. отраслово-базирани неправителствени 
организации, към които се присъединяват младежи имащи определена професионална 
ориентация и познания и желаещи да работят в някои отрасли на икономиката. Някои 
примери са международната организация от студенти по икономика AIESEC, междуна-
родната организация от студенти по право ELSA и т.н. Подобни организации понякога 
предоставят кариерно консултиране или откриват служби за кариерно консултиране. И 
не на последно място младежките лидери са инициаторите на нови младежки политики 
и един от основните партньори на висшите длъжностни лица в администрацията при 
развитието на службите за младежка работа.

С ъ з д а т е л и  ( а в т о р и ) 
н а  о б р а з о в а т е л н и  п р о г р а м и

Създателите (авторите) на образователни програми (instructional designers) и раз-
виващите обучението са важни участници в процеса по гарантиране на качеството. 
Кариерното консултиране често бива подкрепено от подходящо обучение. Повечето от 
нискоквалифицираните младежи се нуждаят от допълнително обучение преди да на-
влязат в пазара на труда. Качеството на обучението и неговото практическо значение за 
клиентите е пряко свързано с успеха при наемането на работа и кариерното развитие. 
Центровете и организациите за  ПОО предлагат най-различни дейности за кариерно 
обучение. В някои държави от Европейския съюз обучителните дейности в кариерните 
центрове са разработени с помощта на работодателите, което бързо увеличава шансо-
вете на обучаващите се да си намерят работа. Говорейки за качеството на кариерното 
обучение често имаме предвид няколко ключови фактори като съгласуваност с нуждите 
на клиента, гъвкавост и отвореност на курсовете, програми свързани с реалния пазар, 
вземане предвид изискванията на работодателите, познаване на новите (нововъзникна-
лите) професии и т.н.

Вашата роля в процеса 
по гарантиране на качеството
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М л а д е ж к и  к а р и е р н и  к о н с у л т а н т и 

Младежките кариерни консултанти се сблъскват с ежедневните проблеми при га-
рантиране на качеството. Някои младежки кариерни консултанти са специализирани 
консултанти със съответната диплома или с някакви специални познания в областта, 
докато други са просто обикновени младежки работници, които предоставят услуги по 
кариерно консултиране на младежите. В някои случаи нивото на професионализъм на 
младежките кариерни консултанти е ниско или средно, в резултат на което възниква 
необходимостта от множество методи за ГК комбинирани и с някои допълнителни по-
знания. Ето защо разработването на подходящи индикатори за качеството, модел на ка-
чеството и рамка за качеството са важна част от привеждането на  работата на службата 
към стандартите и са изключително важни за оцеляването ѝ в конкурентна среда. Мла-
дежките кариерни консултанти трябва да дискутират с мениджърите как да внедряват 
практиките по ГК в работата. В повечето случаи те трябва да преминат през подходящо 
обучение по въпросите за управление на качеството.

М л а д е ж к и  р а б о т н и ц и

Младежките работници, които обикновено работят обща младежка работа или са 
специлизирани в определени дейности, обикновено се интересуват от въпроси като ин-
тегриране на младежите, аутсайдери, малцинства, развитие на уменията извън учили-
щето като например артистичните такива, работа в екип, скаутинг и т.н. Интегрирането 
на младежите често е свързано с уменията им да си намират работа. Ето защо младеж-
ките работници често се изправят пред въпросите касаещи кариерното консултиране и 
подкрепят младежите в развитието на определена кариера. Някои младежки работни-
ци са професионалисти, обикновено със сертификат от определени институции, други 
могат да са доброволци и дори връстници на своите клиенти. Тъй като обучението от 
връстници се смята за едно от най-ефективните при неформалното образование, някои 
младежки работници са младежи с определени знания в тази област.

П е д а г о г и ч е с к и  с ъ в е т н и ц и

Консултантите по професионалното образование и обучение и педагогическите 
съветници в училищата играят съществена роля в ГК при ККМ. В професионалните 
или отраслово-базираните училища има консултанти, които следят до колко уместни 
са програмите или отговарят за квалификациите на учителите. В някои държави про-
фесионалните училища играят важна роля в кариерното консултиране на младежи и 
връзките между тези училища и пазара определят качеството на обучението.

П о т р е б и т е л и т е 
н а  м л а д е ж к и  к а р и е р н и  у с л у г и

Потребителите на младежките кариерни услуги също имат своята специфична 
роля в процеса по гарантиране на качеството. Съществуват различни видове потреби-
тели на този тип услуги. Някои от тях са квалифицирани потребители като например 
дипломирали се студенти, които обикновено се нуждаят от специфично отраслово-
базирано консултиране. Други потребители са нискоквалифицирани младежи, които 
често се нуждаят от комбиниране на консултиране и обучение, някои потребители са 
и аутсайдери, малцинства или хора в неравностойно положение, които се нуждаят от 
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специална подкрепа или специални усилия, за да се интегрират. Избирайки услугата, 
давайки обратна информация и участвайки в услугата, потребителите също влияят на 
процеса по гарантиране на качеството. Въпреки че понякога те са пасивните участници 
в гарантиране на качеството, подходът им към услугата и усещането им за нейната ефек-
тивност оказват влияние на бъдещото развитие на тази услуга. В съвременните медии 
съществуват множество възможности за изказване на мнение или за критикуване, като 
блогове, чат канали, мейлинг листи като по този начин се насърчава развитието на ка-
чеството на определени услуги.

В Глава 1 на Част 1 целите на качеството биват тясно обвързани с различните за-
интересовани страни и тяхното виждане по въпроса. Изборът на областите, които се 
нуждаят от ГК също зависи от мотивацията на основните заинтересовани страни за 
подобряване на качеството.

1.2. Упражнение 

Симулация и ролева игра
Ето едно упражнение-симулация. Обучителят би могъл да го използва по време 

на уъркшоп. Подходящо е за групи от 10 до 30 участника. Уъркшопът може да е с 
продължителност между 90 и 120 минути. Обучителят разделя групата на 3 по-мал-
ки групи (всяка от които между 3 и 10 човека). Обучителят също така дава на всяка 
група по един симулационен казус. Обучителят би могъл да отдели 15 минути, за да 
обясни на обучаващите се целта на упражнинето. След което да раздели обучаващите 
се на 3 по-малки групи и им даде приблизително 1 час да разучат казуса и да предста-
вят някакво решение. След този 1 час всички групи се събират и накратко (в рамките 
на 10 минути всяка) представят своите решения на казусите. Всяка по-малка група би 
могла да излъчи един говорител от своя страна, който да представи тяхното решение 
или на флипчарт (на хартия) или на прожекционен апарат (ppt презантация).

� Казус  1 
Представете си, че сте мениджър на младежки кариерен център в район населен 

с имигранти. Разполагате с 5 кариерни консултанта, 2 младежки работника, 2 кари-
ерни обучителя, 3 души административен персонал (счетоводител, асистент и т.н.). 
Центърът разполага с 2 зали за посетители и няколко офиса. Намира се в имигрант-
ски район и клиентите му са млади имигранти (на възраст между 16 и 30 години) с 
някакво основно образование и не владеят много добре езика. Трябва да предложите 
3 индикатора за качеството свързани с организационните въпроси (на ниво систе-
ма) и 3 индикатора за качеството свързани с процеса по консултирането (на ниво 
процес). Всичките 6 индикатора за качеството трябва да са измерими, а степента на 
удовлетвореност (кога стойностите на ИК са задоволителни) да бъде оценена. Обсъ-
дете ролята си на мениджър при установяването и прилагането на тези индикатори 
за качеството. Как ще включите и останалия персонал в подхода си за ГК?

� Казус 2 
Представете си, че сте мениджър на службата по кариерно консултиране в тех-

нически университет. Клиентите на службата са завършващи инженерните науки 
студенти. Разполагате с персонал от 4 души – мениджър, 2 консултанти и един офис 
асистент. 

Вашата роля в процеса 
по гарантиране на качеството



59
Гарантиране на качеството 
при кариерното консултиране 
на младежи

Центърът разполага с 1 зала за посетители и 1 офис. Трябва да предложите 3 инди-
катора за качеството свързани с организационните въпроси (на ниво система) и 3 
индикатора за качеството свързани с процеса по консултирането (на ниво процес). 
Всичките 6 индикатора за качеството трябва да са измерими, а степента на удовлет-
вореност да бъде оценена. Коментирайте ролята си на мениджър за установяването 
и прилагането на тези индикатори за качеството. Как ще включите и останалия пер-
сонал в подхода за гарантиране на качеството?

� Казус 3 
Представете си, че сте лице занимаващо се с политика в общината, директор на 

„отдел за младежта и семейството“ и контролирате службата по кариерно консулти-
ране на младежи (младежки кариерен център) в града. Другият отдел на общината, 
този занимаващ се с образованието също има определена връзка с центъра, напри-
мер подобрява образователните му дейности. Службата/центърът работи по между-
народни проекти в сферата на младежкото кариерно консултиране и професионал-
ното обучение (например в рамките на програма „Младеж“ или програма „Леонардо 
да Винчи“). Центърът разполага с 1 мениджър и допълнителен персонал от 7 души (3 
консултанта, 2 асистента, 1 ИКТ техник, 1 счетоводител). Вие трябва да предложите 
5 индикатора, за да измерите нивото на ефикасност на международната работа на 
центъра. Всички индикатори трябва да са измерими. Коментирайте ролята си и как 
ще си сътрудничите с другите две заинтересовани страни – мениджъра на центъра и 
директора на образователния отдел на общината.
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КАК ДА ЗАПОЧНЕМ ПРОЦЕСА 
ПО ГАРАНТИРАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Области нуждаещи се от гарантиране на качеството (quality areas), цел на качеството 

(quality aims), звена/лица отговорни за контрола на качеството.

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Тази глава предоставя поетапни насоки за това как да започнете процеса по гарантиране 

на качеството в една организация. Специално внимание е обърнато на обосноваването на необ-
ходимостта от ГК, както и на някои ключови аспекти, като определянето на областите, които ще 
претърпят определени процедури по гарантиране на качеството.

ВЪВЕДЕНИЕ
За да управлявате и прилагате процедури по гарантиране на качеството в организацията, 

трябва да можете да определяте основните параметри на целия процес. На този етап трябва да 
можете да отговорите не само на въпросите „Защо ни е нужно въвеждането на гарантиране на 
качеството? Какви ще са ползите от това?“, но и на въпроса „Как би трябвало да го направим?“ 
Както вече споменахме, качеството си има цел и тази цел може да се различава в зависимост от 
гледната точка на различните заинтересовани страни (stakeholders) в процеса. Също така, различ-
ните заинтересовани страни трябва да постигнат съгласие относно областите, нуждаещи се от 
гарантиране на качеството (областите, в които ще се следи качеството). Често не е възможно или 
не е необходимо да се контролира качеството във всички области на дейността. Ето защо трябва 
да бъдат дефинирани приоритетните области.

2.1. Стартиране на процеса 
по гарантиране на качеството

За въвеждането и развитието на процеса по ГК има някои важни предпоставки. Тряб-
ва да сте запознати с тях и да можете да предоставите обратна информация за всяка 
една от тях.

ЗАБЕЛЕЖКА: -------------------------
Можете да използвате собствена оценяваща система, за да изразите 
връзката между характеристиките на услугата по кариерно консулти-
ране и нуждите на клиента.
--------------------------------------------

тавки. Тряб-
мация за всяка
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Стартиране на гарантиране на качеството:

Определяне 
на оценяването

▶ ▶

Положително 
отношение към 

гарантиране 
на качеството

Оправдана нужда 
за въвеждане на 

гарантиране 
на качеството

▶ ▶

Индикатори
за качеството 

Определяне 
на действията

Определяне
на целите

Определяне 
на областите

нуждаещи 
се от ГКсе от ГК се от ГК▶

▶
▶

▶

СТЪПКА  1
Оправдана нужда от въвеждане 
на гарантиране на качеството

Действия:
☐ Анализирайте ситуацията в институцията. 
☐ Отговорете на въпроса „Какви са ползите от въвеждането на гарантиране на качест-
вото за организацията, персонала и потребителите?“?
☐ Разговаряйте с членовете на управителния съвет и с ръководния екип за ситуацията 
в организацията:
През съществена промяна ли преминавате?

◉ Има ли приоритети или трудности?
◉ Подходящ ли е моментът за започване на инициативата по гарантиране на 
качеството?

☐ Какво ще трябва да направите, за да потръгне качеството? 
☐ Консултирайте се с персонала, доброволците и, в случаите, в които е уместно с потре-
бителите на услугата.
☐ Споразумейте се с финансиращата институция относно значението на качеството.
☐ Постигнете консенсус относно ползите, към които се стремите.

Положителна нагласа към гарантиране на качеството
Действия:

☐ Не се страхувайте от новите процедури/действия свързани с прилагането на гаран-
тиране на качеството. 
☐ Запознайте се с добрите практики.

Как да започнем процеса 
по гарантиране на качеството
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☐ Гарантиране на качеството трябва да бъде представено като положителен процес, 
който би могъл да подпомогне и подобри работата, както и да се използва с цел мотиви-
рането на персонала. Въпреки това трябва да се приеме, че между тази положителност 
и необходимостта от промяна в начина на работа на организацията трябва да има ба-
ланс.

СТЪПКА 2
Определяне областите нуждаещи се 

от гарантиране на качеството
Действия:

☐ Уточнете в кои области ще приложите гарантиране на качеството. 
◉ Мениджмънт.
◉ Процес по консултирането.
◉ Ресурси.
◉ Сътрудничество

☐ Би било полезно предварително да проучвате работата извършена от подобни орга-
низации, за да придобиете по-добър поглед над клиентите и  практиката. Старата пого-
ворка „Не откриваш топлата вода“ би допринесла много за подкрепянето на организа-
циите и това те да се учат една от друга. 
 

СТЪПКА 3
Поставяне на целите

Действия:
☐ Поставете си ясни цели в процеса по гарантиране на качеството, които трябва да 
бъдат: 

◉ Конкретни.
◉ Измерими.
◉ Реалистични.

☐ Определете подцелите на всяка от целите. 
☐ Подновявайте редовно дейностите по прилагането на ГК, така че те да отговарят на 
набора от цели.

СТЪПКА 4
Предприемане на действия

Действия:
☐ Разработете план за това как да осъществите подобренията на качеството, които вече 
сте определили. 
☐ Връщайте се на този план на определени дати за преглед, за да проверите дали дейст-
вията за били предприети. 

(повече информация можете да намерите в следващата глава)

СТЪПКА 5
Определяне индикаторите за качеството

Действия:
☐ Моля прочетете ЧАСТ 1, Глава 4 на Ръководството. Тя съдържа детайли относно на-
бора от индикатори, които да се използват на всеки етап от процеса по кариерното кон-
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султиране на младежи. 
☐ Определете тези индикатори за качеството приложими в конкретния случай. 

СТЪПКА 6
Въвеждане процедура за оценяване

Действия:
☐ Как е организиран контролът по прилагането на гарантиране на качеството. 
☐ Измерете прогреса. 
☐ Пригодете плана за действие към резултатите от редовния контрол.

Веднъж щом бъдат завършени шестте стъпки може да се премине към следващия 
етап – управление и организиране на процеса по гарантиране на качеството. Вероятно 
един от най-практичните въпроси свързани със следващата стъпка е да се разясни упра-
влението на системата за гарантиране на качеството и отговорните звена/лица. Напри-
мер, системата по ГК може да се управлява от мениджъра на кариерната служба или от 
някой специално поканен външен експерт. Всяка област, нуждаеща се от гарантиране на 
качеството обикновено трябва да разполага с човек, който да е отговорен за контрола и 
подобряването на качеството.

2.2. Упражнение 

Симулация и ролева игра
Ролевата игра е разработена за група от 20-30 души. Времетраенето на играта 

може да е между 90 и 120 минути. Играта би могла да започва с пленарно въведе-
ние (15 минути), след което обучителят/модераторът би могъл да възложи на всеки 
участник произволно дадена роля. Предопределени ще са 3 роли, като всяка от тях би 
могла да е принтирана на хартиен носител в 10 копия. Всички участници, чиито роли 
съвпадат ще са в една и съща подгрупа и ще се преместят отделно (необходими са 3 
отделни места/стаи за всяка от дискусиите). Във всяка една от тези отделни стаи ще 
се коментира как да се определят областите нуждаещи се от гарантиране на качест-
вото (времетраене приблизително 60 минути). Във всяка подгрупа трябва да има го-
ворител, лице, което да резюмира дискусията и да представи резултатите (избраните 
области, нуждаещи се от гарантиране на качеството).

� Роля 1. Във вашия регион има мрежа от 3 младежки кариерни центъра. Еди-
ният от тях се намира в голям град (местната столица), другите 2 са в малки градове. 
В столицата има много ниско ниво на безработица (5 %), но в малките градове то е 
високо (20 %). В столицата има университет, известен брой професионални училища 
и множество фабрики. В малките градове са развити туризмът, селското стопанство 
и малките предприятия. Вие сте политик, член на отдела занимаващ се с въпросите 
на младежта в общината. Целта на общината е да развие балансирани възможности 
в големите и малките градове, да предотврати демографската миграция от малките 
градове. Целта на общината е също така да подкрепя висшето образование и иконо-
миката базираща се на знанията в столицата. Вие трябва да определите областите, 
нуждаещи се от гарантиране на качеството (необходимото подобрение/развитие) в 
тази мрежа от 3 кариерни центъра.

� Роля 2. Във вашия регион разполагате с мрежа от 3 младежки кариерни центъ-
ра. Единият от тях се намира в голям град (местната столица), другите 2 се намират

Как да започнем процеса 
по гарантиране на качеството
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в малки градове. Нивото на безработицата в столицата е ниско (5 %), но в малките 
градове то е доста високо (20 %). В столицата има университет, известен брой про-
фесионални училища и множество фабрики. В малките градове са развити туризмът, 
селското стопанство и малките предприятия. Вие сте работодател и член на камарата 
по туризма в някой от тези малки градове. Целта на тази камара по туризма е да 
подкрепя професионалното образование и обучение в областта на туризма и да по-
добрява квалификацията на персонала. Вие използвате центровете, за да наемате нов 
персонал, когато това е необходимо (персонал в хотели, ресторанти, в туристически 
агенции и т.н.). Трябва да определите областите нуждаещи се от гарантиране на ка-
чеството (необходимото подобрение/развитие) в тази мрежа от 3 кариерни центъра.

� Роля 3. Във вашия регион разполагате с мрежа от 3 младежки кариерни цен-
търа. Единият от тях се намира в голям град (местната столица), другите 2 се намират 
в малки градове. Нивото на безработицата в столицата е ниско (5 %), но в малките 
градове то е доста високо (20 %). В столицата има университет, известен брой про-
фесионални училища и множество фабрики. В малките градове са развити туризмът, 
селското стопанство и малките предприятия. Вие сте младеж на 18 години, търсещ 
работа, току-що завършил едно от тези професионални училища в един от тези мал-
ки градове. Вие сте начинаещ и дори не знаете как да кандидатствате (как да потър-
сите работа, как да напишете CV, как да се явите на интервю и т.н.). Дори нямате 
представа къде бихте искали да кандидатствате (в кой бранш имате уменията да ра-
ботите). Обмисляте и варианта да се преместите в столицата, да учите в университет 
или да започнете работа. Посещавате един от тези центрове, търсейки съвет. Трябва 
да определите областите нуждаещи се от гарантиране на качеството (необходимото 
подобрение/развитие) в един такъв кариерен център в малък град като вашия.

След приключване на дискусията всички подгрупи се събират и всеки говорител 
представя резултатите (избраните области нуждаещи се от гарантиране на качество-
то) в рамките на 5-10 минути. След това обучителят би могъл да посочи разликите в 
изборите и да обясни проблемите при целите на качеството, в зависимост от различ-
ното виждане на всяка една от заинтересованите страни. 
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КАК ДА УПРАВЛЯВАМЕ 
И ОРГАНИЗАИРАМЕ 

ПРОЦЕСА ПО ГАРАНТИРАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

3.1. Роли в процеса по управление на качеството 

Обикновено ефективното управление на процеса по гарантиране на ка-
чеството изисква участието на 4 основни действащи лица, които изпълняват 
следните роли.

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Процес по гарантиране на качеството, управление на процеса по гарантиране на качест-

вото

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Основната цел на тази глава е да представи главните аспекти касаещи организирането и уп-

равлението на процеса по ГК, както и да даде на читателя предложения за ефективното му упра-
вление.

ВЪВЕДЕНИЕ
Процесите са основните изграждащи частици на всяка организация. Те преобръщат матери-

алите на входа, действията, методите и операциите, в материали на изхода. Те са стъпките, които 
предприемаме, за да добавим стойност към входа (към входните материали), като се фокусираме 
върху клиента и цялостното качество на организацията, за да може материалите на изхода да удо-
влетворят или надвишат нуждите и очакванията на клиентите.

Процесът по гарантиране на качеството е много важен аспект от дейността на всяка орга-
низация. Ето защо ефективното управление и организиране на този процес 
е изключително важно. Когато организирате процеса по гарантиране на 
качеството, уверете се, че той отговаря на следните изисквания:

O консултативен – включва съвети, мнения и виждания;
O съгласуван – процесът трябва да бъде осъществяван с помо-
щта на дискусии, преодоляване на препятствията и постигане на 
съгласие;
O уместен - процесът трябва да е свързан с предмета на дейност;
O насочен към клиента - процесът трябва да е фокусиран върху индивида/кли-
ента;
O балансиран - процесът трябва да е безпристрастен и честен;
O цялостен -  процесът трябва да включва всички други съответстващи елементи 
и т.н.;
O разрастващ се - процесът трябва да утвърждава вече съществу-
ващото и да позволява разрастването му;
O пораждащ развитие - процесът трябва да спомага за иденти-
фицирането на подобренията необходими за усъвършенства-
нето на услугата по професионално ориентиране ;
O количествен и качествен - процесът трябва да подпомага не-
прекъснатото подобряване на  услугите по гарантиране и измер-

твото

иране на ка-
изпълняват 

-
а 

;
индивида/кли-

етстващи елементи 

у-
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Основни действащи страни при управлението на гарантиране на качеството:

Лицето, което
гарантира

представянето на 
предлаганата услуга. 
Това са мениджърите 

на институциите.

Лицето, което
предоставя насоките
и гарантира, че има 
достатъчно ресурси

за подобряване 
на процеса

Лицето, което
работи в самия 

процес, отговаряйки
за специфичното

предоставяне 
на услугата според 

установените 
стандарти.

н

Мениджър
на процеса

нн

Работещия 
в процеса

Р
Собствениккк
на процесааа

РРР

М
Спонсор 

на процесааа
ннн
МММ

▶

▶

▶

Лицето, което действайй
извън процеса, 

пряко и косвено
отговорно за процеса
от началото до самия

му край. Член на 
Борда на съответната

институция.

▶

ЗАБЕЛЕЖКА: -------------------------
Препоръчително е институцията да разполага с тези четирима действащи лица. Те спо-
магат за балансираното и добре организираното разпределение на задачите и отговор-
ностите с цел постигането на ефективен процес по гарантиране на качеството. В някои 
случаи един човек би могъл да поеме задълженията на две от основните действащи лица 
в процеса (например, собственик на проекта и спонсор на проекта).
--------------------------------------------

3.2. Основни елементи на процеса 
по управление на качеството

Определените основни елементи в процеса са следните:
 

Цел
Разкрива очакванията на собствениците на проекта. Описанието на целта трябва 

винаги да започва с „Целта е…“.
 
Обхват
Определя точно къде започва и къде свършва процеса, както и какво точно е вклю-

чено и какво не е в този процес.
 

Как да управляваме и организаираме 
процеса по гарантиране на качеството
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Материали на входа
Това са нещата, които биват преобразувани по време на процеса в крайния продукт 

или услуга изискана от клиента. Материалите на входа могат да бъдат осезаеми.

Материали на изхода
Продукти или услуги, които трябва да са съгласувани с предварително установени-

те специфики с получателя, например с клиента, могат да са вътрешни или външни. 
 

Контрол
Може да се налага както външно, така и вътрешно, например, спецификацията на 

клиента, законовите изисквания и законите за авторските права са все външно наложе-
ни, докато вътрешните проверки на качеството и организационните процедури биват 
извършвани от самата организация.
 

Ресурси
Това са нещата, които процесът трябва редовно да притежава, за да може да прео-

бразува материалите на входа в материали на изхода. Ресурсите трябва да са осезаеми.

ЗАБЕЛЕЖКА: -------------------------
Препоръчително е да определите и запишете основните елементи валидни във вашия 
случай (за вашата организация).
--------------------------------------------

3.3. Модел на процеса 
по гарантиране на качеството

Процесът по гарантиране на качеството включва 4 взаимосвързани етапа, които могат 
да бъдат приложени следвайки следната методология:

Динамиката в процеса по гарантиране на качеството

Модел на процеса по ГK

МЕТОДОЛОГИЯ

ЕТАП 1
планиране

ЕТАП 2
внедряване

ЕТАП 4
преглед

ЕТАП 3
оценяване

▶

▶

▶▶
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Етап  1 
Планиране

Какво представлява планирането?
Поставяне на ясни и измерими цели по отношение на политиката, процедурите, 

задачите и човешките ресурси. Свързано е също така с определянето на стандартите на 
входа и изхода, свързани с целите в подкрепа на изграждането и прилагането на ГК.

Целите трябва да бъдат формулирани посредством разбираема терминология и до-
колкото е възможно трябва да са комбинирани с определения за измерими индикатори, 
което позволява проверка на постигането на планираните цели в последващите етапи. 
За определяне на целите е удобно да следвате метода SMART:

   S – (Specifi c) Специфични;
 M – (Measurable) Измерими;
  A – (Achievable) Постижими;
  R – (Reachable) Реалистични;
  T – (Timing) Уместни;

Например ◆  ◆  ◆
Целта на „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ е броя 
на клиентите получаващи услуги по кариерно консултиране да се увеличи с 15 %.
◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆

Полезни съвети:
☐ Важно е да се предвиди какви видове задачи биха допринесли за постигането на оп-
ределените вече цели.
☐ Структура за разбивка на работата би била от полза.
☐ С цел имплементиране на задачите те трябва да са толкова сбити и ясни, колкото е 
необходимо, за да се постигне ефективно прилагане на целия процес по ГК.

Дадената по-долу схема представлява една примерна разбивка на работата.
Примерна разбивка на работата.

Задача 2.1

Задача 2.2

Задача 2.3

Задача 2.4

Задача 1.1

Задача 1.2

Задача 1.3

Задача 3.1

Задача 3.2

▶
▶

▶

▶▶
▶

Цел 1 Цел 3Цел 2

Обща цел

▶
▶ ▶▶

▶ ▶

Как да управляваме и организаираме 
процеса по гарантиране на качеството
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Може да използвате примерната таблица по-долу, за да планирате и организирате 
един примерен план по гарантиране на качеството. Той включва основните въпроси, 
които трябва да бъдат взети предвид и определени в рамките на процеса по планира-
нето.

Примерен план за гарантиране на качеството.

Индика-
тори 
за ка-

чеството
(какво 

трябва да 
оценява-

ме?)

Въпроси, 
нуждаещи 

се от 
отговори

(какви са до-
казателствата 
позволяващи 
определянето 
на индикато-

рите?)

Ограни-
чения
(какво 

трябва да 
оценяваме?)

Проце-
дури 

по оце-
няването

(мерки)

Приоритети
(първостепен-

ни, 
средни, второ-

степенни)

Време-
траене

Раз-
ходи/ 

Ре-
сурси

Етап 2 
Внедряване 

(прилагане на ГК)

Важно е да се установят основни принципи, които да  съдадат основата за конкрет-
ни дейности с оглед на постигането на планираните цели. Тези принципи трябва да са 
съгласувани с поставените цели на ГК.

Една такава съгласуваност може да бъде постигната по много начини, например 
чрез закони, финансови поощрения, предоставяне на помощни материали за това как 
да се процедира на местно ниво, изграждане на капацитет от основни действащи лица 
по въпросите на качеството чрез обучение, комбиниране на вътрешни системи за ка-
чеството на ниво доставчик, с помощта на външни проверки и т.н.

Една от основните задачи при етапа по прилагането на процеса по ГК е събирането 
на информация необходима за следващите стъпки от процеса по ГК.

СТЪПКА  1

Трябва да започнете с ясното описание на програмата/услугата, която предоставя-
те на младежите. Опитайте се да отговорите на следните основни въпроси:
☐ Коя е целевата група на предоставяната услуга?
☐ Какви видове услуги предлагате?
☐ Какви са целите на програмата/услугата? Как се измерва постигането им?
☐ Каква е бройката на персонала занимаващ се с тези услуги?
☐ Какъв е графикът на дейностите?
☐ С колко място разполагате?
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СТЪПКА 2

Опитайте се да предвидите техниките или инструментите за събирането на необхо-
димите информация и факти, както и лицата отговорни за събирането на конкретните 
информация и факти необходими за оценяване на качеството. Може да използвате след-
ната примерна таблица:

План за събиране на данни/информация:

Индикатор за 
качеството

Инструмент за 
процедурата 

(техниката) по 
събирането 

на информа-
цията

(източник на 
информация 

за индикатора)

Лица 
отговорни 

за събирането 
на нформация

Дати за 
събиране на 
информация 
и последващ 

контрол

Краен срок за 
получаване 

на информа-
цията

...

...

...

...

СТЪПКА 3

Оценка и анализ
Този етап включва следните два елемента:

Оценка 
на осъществяването на 

програмата 
от цели включващи 

информация 
за обучаващия се

и

Анализ 
 постигане на 

по-общите цели 
на системно 

и индивидуално
 ниво

Опитайте се да определите силните и слабите страни на предоставянето на ус-
лугите по кариерно консултиране. Важно е също така да се набележат и основните 
фактори, които оказват положително или отрицателно влияние при предоставянето на 
услугата.

ЗАБЕЛЕЖКА: -------------------------
Като цяло етапът оценка и анализ се състои от две части, например обработването на 
събраната вече информация и дискусии върху постигнатите резултати.
Основното предизвикателство в случая е да се предотврати събирането на ненужна ин-
формация.  
--------------------------------------------

Методи за оценка и анализ:
Един от методите, който би могъл да е от полза при обобщението на цялата събрана 

Как да управляваме и организаираме 
процеса по гарантиране на качеството
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информация е SWOT анализът. В него основната информация е групирана в две кате-
гории:

Вътрешни фактори → Външни фактори →

Силни и слаби страни вътрешни за 
организацията

 →

Възможности и рискове произтичащи 
от външната среда

 →

Факторите биха могли да включват 
персонала, произвеждането на 

оборудване и съоръжения, материали и 
съдържание на процеса по кариерното 

консултиране.

Външните фактори биха могли 
да включват въпросите касаещи 

макроикономиката, технологически 
проблеми, законодателство и социално-
културни промени, както и промени на 
пазара или на конкурентните позиции.

Резултатите от SWOT анализа биват често изобразявани под формата на матрица. 
Това помага да се открие връзката между вътрешните и външните фактори и да се на-
мери начин за подобряване на услугата. Дадената по-долу таблица представлява една 
примерна матрица за SWOT анализ.

Примерна матрица (форма) за SWOT анализ: 
Силни страни Слаби страни

Въ
зм

ож
но

ст
и

Кои силни страни биха 
помогнали за оползотворяване на 
съществуващите възможности?

Например, високото ниво на 
компетентност на персонала би могло 
да помогне при въвеждането на нови 
методологии в процеса по кариерно 
консултиране.

Кои възможности биха спомогнали да 
се избегнат съществуващите слаби 
страни?

Например, възможностите за 
финансиране биха спомогнали да се 
избегнат проблемите на качеството 
при специалните ИКТ и мобилни 
инструменти за предоставяне услуги 
по кариерно консултиране.

За
пл

ах
и/

Ри
ск

ов
е

Кои силни страни биха помогнали 
да се избегнат съществуващите 
заплахи?

Например, финансовия капацитет 
на организацията би могъл да 
предотврати прекъсване на 
предлаганите услуги поради 
намалено финансиране.

Каква е връзката между съществу-
ващите слаби страни и заплахите? 
Какви са възможностите за неутра-
лизирането им?

Например, има връзка между малкия 
брой персонал (слаба страна) и запла-
хата от намаляване финансирането от 
външни на организацията източни-
ци. Тази ситуация може да се разре-
ши като се наемът нови мениджъри, 
които да осигурят външно финан-
сиране на предоставяните услуги по 
кариерно консултиране.
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SWOT анализът дава възможността всяка организация да направи съответните 
стъпки към подобряване на услугите по кариерно консултиране. 

SWOT анализът може да е от помощ по време на целия процес по гарантиране на 
качеството. Той също така показва дали целта на процеса е била постигната.
 

СТЪПКА 4

Гарантирането и развитието на качеството е последователен и системен процес. Той 
трябва да бъде подлаган на постоянен преглед съчетаващ самооценка и оценяване от 
външно звено, обработване на обратната информация и организиране на процедури за 
промяна.

Този последен етап в динамиката на процеса най-често се оказва и най-слабата му 
страна, например проверката на планирането, прецизното определяне на целите на ка-
чеството както и на дейностите свързани с неговото управление.

Стъпки в процеса по проверката:

Стъпка  1: 
Нека резултатите от процедурите по оценяването бъдат публично известени. →

Стъпка  2: 
Насърчете открития дебат между съответните заинтересовани страни, засягащ 
факторите, които биха могли да подпомогнат постигането на определени резултати.

 →

Стъпка  3: 
Извлечете някакви идеи за промяната и подобряването на услугите по кариерно 
консултиране.

 →

Стъпка  4: 
Финалните решения трябва да се вземат след анализиране и дискутиране на няколко 
алтернативи/начина за подобряване услугите по кариерно консултиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: --------------------------
Трябва също така да има и определен набор от критерии, което от своя страна би тряб-
вало да помогне при избора на най-подходящата алтернатива за подобряване на услуги-
те по кариерно консултиране.
--------------------------------------------

Дадената по-долу таблица представлява примерен инструмент за анализирането на 
алтернативите. Можете да оцените всеки критерии по четири-балната система, в която 
значението на всяка оценка е както следва: 
4 – Отличен  3 – Добър  2 – Среден  1 – Слаб

Как да управляваме и организаираме 
процеса по гарантиране на качеството
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Примерен инструмент за оценяване на критериите:

Подбор на 
критериите

Алтернативи на решенията 
за подобряване на услугите по кариерно консултиране

Алтернатива 1 Алтернатива 2 Алтернатива 3
Критерий 1
Критерий 2
Критерий 3

3.4. Качеството на процеса 
по гарантиране на качеството

Има някои основни въпроси, на които трябва да отговорим, за да преценим дали 
съществуващият процес по гарантиране на качеството е наистина качествен:

Основни въпроси за гарантиране на качеството на процеса по гарантиране на ка-
чеството:

Етап от процеса 
по гарантиране на качеството Основни въпроси

Етап 1
Планиране

☐ Ясни и измерими ли са определените вече цели?
☐ Какви са целите на вашата система/институция 
по отношение предоставяните услуги по кариерно 
консултиране?
☐ Как ще оцените до каква степен са били 
постигнати тези цели?
☐ Опишете процедурата по процеса на 
планирането в рамките на използвания от подход 
към качеството.

Етап 2 
Внедряване 

(Прилагане на ГК)

☐ Как прилагате планираните дейности по ГК?
☐ Опишете основните принципи по процедурата 
на процеса на планирането.

Етап 3 
Оценка и анализ

☐ Опишете процеса по оценка и анализ.
☐ Как гарантирате, че процесът по оценка и анализ 
е подходящ и системен?
☐ Кои заинтересовани страни участват в процеса?
☐ Какви са ролите на различните заинтересовани 
страни в рамките на процеса?
☐ Кога контролирате, анализирате и оценявате 
(колко често)?

Етап 4 
Преглед

☐ Как организирате обратната връзка и процедурите 
за промяна?
☐ Как осигурявате системното получаване на 
обратна информация?
☐ Как постигате прозрачност на обратната 
информация за качеството на кариерното 
консултиране?
☐ Как гарантирате, че резултатите от оценяването 
биват използвани?
☐ Как обвързвате целите с оценката и анализа?
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3.5. Упражнение 

Сравнете и анализирайте.
Упражнението е подходящо за групи състоящи се от 10 до 30 обучаеми, а 

времетраенето би могло да бъде приблизително 120 минути. За целта на упражнението 
е необходим достъпът до интернет, а обучаемите би могло да бъдат разделени в 
групи от 2 или 3 души. Всяка една от тези групи трябва да разполага с компютър 
свързан към интернет. Целта е търсенето и намирането на описание на система за 
гарантиране на качеството в дадена образователна институция (университет или 
училище), в младежки център (младежки информационен или кариерен център) или 
в някоя организация за професионално образование и обучение. Преди да раздели 
обучаемите по групи, обучителят би могъл да им покаже един онлайн пример за 
представяне на система за гарантиране на качеството. След това целта е системата да 
се представи под формата на диаграма, както и да се обяснят целите на тази система, 
организационните  ѝ аспекти и отговарящите за  прилагането  ѝ (отговорните лица/
структури). Всяка група би могла да разполага с 30 минути за търсене и с 30 минути, 
за да обобщи намереното. След това всички групи биха могли да се обединят отново и 
да представят своите случаи (в рамките на около 5 минути). През това време другите 
биха могли да задават въпроси. Накрая обучителят може да се опита да сравни 
случаите и да изтъкне някои от приликите и разликите между тях.

 

 

Как да управляваме и организаираме 
процеса по гарантиране на качеството



                                                               ГЛАВА 4
                                       �
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КАК ДА ПРИЛАГАМЕ 
МОДЕЛА НА ИНДИКАТОРИТЕ

При консултирането на младежи 
и в частност - на младежи в неравностойно положение

КЛЮЧОВИ ДУМИ 
Прилагане на модела на индикаторите при кариерното консултиране на младежи; измер-

ване качеството на услугите за кариерно консултиране на младежи.

ЦЕЛИ НА ГЛАВАТА
Основната цел на тази глава е да даде конкретни насоки за внедряване (прилагане) на мо-

дела на качеството при кариерното консултиране на младежи от основните заинтересовани 
страни – кариерните консултанти/обучителите и мениджърите на младежките кариерни служби/
центрове.

Първата секция е посветена на основните изисквания от гледна точка на мениджърите и кон-
султантите. Тези две гледни точки биват номерирани тъй като са разделени в две отделни секции 
-  за мениджъри и за консултанти. В главата са поместени също така и индикаторите за качеството 
насочени към консултирането на младежи в неравностойно положение. Всеки от индикаторите 
за качеството при кариерното консултиране на младежи е прегледан и обяснен, следвайки после-
дователността при пет-етапния системaтичен подход и неговите етапи в процеса по кариерното 
консултиране на младежи КОНТЕКСТ – ВХОД – ПРОЦЕС – ИЗХОД – ДЪЛГОТРАЕН РЕЗУЛТАТ.

Втората секция предоставя примери за измерване на качеството на услугите по кариерно 
консултиране на младежи. Разработени са готови за ползване таблици за измерване на индикато-
рите за качеството посредством оценки или точки, базиращи се на целите на оценяването – дали 
се отнася към оценяването на системата или към оценяването на процеса.

ВЪВЕДЕНИЕ
С цел предоставянето на ефикасно и висококвалифицирано кариерно консултиране, предла-

гаме един подход, при който на всеки етап от процеса по консултирането има полезни съвети за 
прилагането на процеса по гарантиране на качеството в практиката.

      Също така са набелязани изисквания както за кариерния консултант, така и за мениджъра. 
Тези     изисквания могат да се използват на базата на поетапната основа на кариерното консулти-
ране на младежи (5 етапния подход). В следващите страници представяме изискванията за някои 
от индикаторите за качеството на всеки етап от процеса на кариерно консултиране.

4.1. Поетапно прилагане 
на гарантиране на качеството 

Етап  1 
Ниво контекст

Индикатор: Сътрудничество с  местното общество и  родителите, партньорските 
институции, мрежи на  национално и европейско  ниво.
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Изисквания от гледна точка на управлението:
Първоначално мениджърът трябва да: 
O може ясно да определя целта и да я взема предвид по време на различните ви-

дове дейности по сътрудничеството и измерването на качеството им. Например целта 
на сътрудничеството с местните училища би могла да е да се определят проблемите на 
учениците и да се предоставят на консултантите;

O създава механизми, които да помагат на младежките служби да се свързват с 
местната общност и международните мрежи/институции, както и механизми да се 
комуникира с тях;

O познава местната общност както и социалния живот и структура на клиентите. 
И второ, трябва да се изясни как да се намери достъп до местните и международните 
структури. И не на последно място, трябва да се установи стратегия за комуникаци-
ята; 

Би могло да е от полза:
O да се измери нивото на сътрудничество на местно, национално и международ-

но равнище. Например, ако някои мениджъри дават възможност на консултантите 
и работниците да посещават местни обществени събития, да се свързват с местни 
училища, общини или младежки организации, те ще спомогнат за развитието на съ-
трудничество с местната общност. Подходящият персонал в младежките служби би 
могъл също да посети международни институции и конференции, както и да разучи 
някои международни документи свързани с темата. По този начин те ще придобият 
основни познания и по-добро разбиране за развитието на подходи за сътрудничест-
во на международно равнище. Понякога посещението на младежки обмен на някоя 
професионална организация би могло да придаде смисъл на едно вероятно междуна-
родно сътрудничество;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O консултантите трябва да са наясно с целите на сътрудничеството;
O те трябва да са активни не само при прилагането на директивите на мениджъ-

ра, но и при предлагането на механизми за подобряване сътрудничеството на местно, 
национално и международно ниво;

O те трябва да предоставят на мениджърите обратна информация за развитието 
на сътрудничеството. За тази цел трябва да са разработени механизми за редовен кон-
такт и дискусии между тях и мениджърите;

Индикатор: Координиране/синхронизиране на вътрешната политика на организация-
та, както и на местната и националната политика.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O важно е мениджърът да е добре запознат с националната политика при кари-

ерното консултиране;
O мениджърът трябва да разработва и представя вътрешна организационна по-

литика, която отговаря на националните и/или регионалните тенденции. Въпреки 
това, тя трябва да отразява спецификите на организациите, например профил на це-
левата група, регионални специфики на пазара на труда и т.н.;
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Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
Кариерните консултанти трябва да:
O прилагат разработените вътрешни стратегии;
O предлагат на мениджърите възможни промени/ преобразувания извлечени в 

резултат от пряката им работа с клиентите;

Индикатор: Подходящи и ясни законодателство и регулация в областта.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O законодателната рамка е доста важна. Тя трябва да отразява и да отговаря на 

спецификите на тази сфера, предоставяйки конкретна законова база, с която мени-
джърът да е добре запознат. Разбира се, тя се различава в различните държави, отра-
зявайки различните състояния на професионалното образование и обучение, различ-
ната културна основа, различните специфики на пазара на труда;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O източници на обновена и точна информация за пазара на труда на местна, на-

ционална и международна база;
O критично оценяване и интерпретиране на статистиките на пазара на труда;

Индикатор: Наличност на помещения, количество и качество на  оборудването и ин-
струменти за предоставянето на  пълния набор от услуги свързани с кариерното кон-
султиране.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O предоставяне на финансова помощ за необходимите ресурси, включително и за 

закупуването на техника;
O подбиране подходящите помещения и обурудването им;
O методологически и технически инструменти в подкрепа на процеса по кариер-

ното консултиране;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да умеят, измежду наличните инструменти, да избират тези, подходящи за съ-

ответния клиент;
O да допринасят за една приятелска обстановка (включително пренареждане на 

помещенията и т.н.) с цел предразполагането на клиента;
O редовно да обновяват познанията си за съществуващите инструменти за кари-

ерно консултиране;

Индикатор: Отчитане на местните и културните различия на пазара на труда и влияни-
ето им върху решенията на младежите.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O управленският състав трябва да е запознат със спецификите на местния и ре-

гионалния пазар на труда;
O трябва да има контактите с потенциалните работодатели на консултираните 

младежи;

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O трябва да са добре запознати с културните специфики на различните групи на 

клиентите на местно и регионално ниво;
O трябва да имат познания за спецификите на местния пазар на труда – профил 

на повечето компании, видове преобладаващи индустрии, изисквания към потенци-
алните работодатели;

O трябва да имат познания за физиологичните характеристики на клиентите с 
различно минало – етническо, религиозно и т.н;

Индикатор: Адекватна преценка на нуждите на уязвимите групи, като например  налич-
ност на проучвания и статистики.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O финансирайте, за да дадете възможност на консултантите да събират актуална 

информация – статистики, проучвания, специализирана литература – за консултира-
нето на уязвимите групи;

O предоставете възможността за консултации с експерт по уязвимите групи (в 
случай на нужда);

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да познават различните видове уязвими групи, както и специфичните им нуж-

ди;
O да обновяват редовно познанията си за нуждите на специфичните уязвими гру-

пи, на базата на съществуващите статистики и проучвания;
O да провеждат проучвания на обратната информация, насочени към клиентите 

(аналитични доклади, добри практики с представители на целевите групи, интервюта 
лице в лице и т.н.);

O да прилагат подход насочен към историята и ситуацията, в която се намира 
конкретната личност;

Индикатор: Увеличаване нивото на достъпност на услугите по кариерно кон-
султиране ориентирани към младежи в неравностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O увеличаване нивото на достъпност на офисите, като например се вземат пред-

вид такива аспекти като географското положение, офисите разположени на първия 
етаж, наличност на рампи за инвалидни колички и т.н при преместването в нови офи-
си;

O разработване на интернет платформи, брошури, провеждане на консултации 
по телефона или използване на други начини за подобряване достъпа до информаци-
ята при услугите по кариерно консултиране;
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Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O усъвършенстване достъпността на методите и материалите използвани по вре-

ме на процеса по консултирането (опростен език, ясен дизайн с едър шрифт и т.н.);
O обновяване на знанията относно развиването на съпричастност и усвояването 

на невербалната комуникация за по-добрата работа и пълноценното информиране на 
младежите в неравностойно положение;

O редовно обновяване на познанията относно най-новото оборудване за осигу-
ряване достъпа на младежи в неравностойно положение;

O умения за използването на наличното оборудване в зависимост от нуждите на 
целевата група;

Последваща и по-подробна информация по въпроса за достъпността по отношение 
на младежите в неравностойно положение ще бъдат предоставени след представяне на 
изискванията към петте етапа на процеса по кариерно консултиране.

Етап  2 
Ниво вход

Индикатор: Подходяща компетентност на  консултиращия  персонал - запознат с пазара 
на труда и трудовите профили, изискванията  на  работодателите и специфичните про-
фили  на  завършващите училище.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O мениджърите трябва да предоставят на персонала си актуализирани източни-

ци на информация, специализирана литература, инструменти, за да могат да са в те-
чение с настоящите тенденции.

O в същото време самите мениджъри трябва да са информирани и компетентни 
по отношение на тенденциите на пазара на труда, променящите се и новопоявяващи-
те се работни места, както и нуждите на работодателите.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
Може да е от полза да:
O планирате, разработвате, прилагате и оценявате програми за професионално/

кариерно развитие през целия живот, както и намеси в подкрепа на кариерното само-
управление;

O подпомагате конкретните лица при определяне нуждите си за професионално/
кариерно развитие;

O насърчаване клиентите да си поставят реалистични цели, да прилагат ефектив-
ни стратегии и да управляват промяната и прехода;

O помагате на клиентите при разработването на планове за професионално/ка-
риерно развитие, както и при определянето на възможностите на пазара на труда;

O използвате професионални/кариерни ресурси и техники подходящи за подгот-
вяне на клиентите за навлизане в пазара на труда;

O предоставяте услуги по професионално/кариерно планиране в набор от поли-
тически и операционни контексти;

O си сътрудничите и да си съдействате с агенциите за набиране на персонал, ор-
ганизации на работодателите, както и с други заинтересовани страни с цел максимал-
ната полза от службата/програмата по кариерно консултиране;

O насочвате клиентите към подходящите ресурси и подкрепа в общността;

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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Индикатор: Желанието на младежа  да участва в процеса по кариерно консултиране.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да насърчават младежите да вземат участие в процеса по кариерното консул-

тиране;
O да определят (на базата на подхода насочен към конкретния индивид) основ-

ните компетентности на младежа и да избират подходящата стратегия, за да го моти-
вират;

O да определят областите, в които младежът се нуждае от специална помощ;

Индикатор: Разработване на подходи за управление на качеството.

Изисквания от гледна точка на управлението:
Разработването на подходи за управление на качеството е едно много важно 

задължение на мениджъра на организацията. Основните изисквания са да:
O разработи стратегията за управление на качеството за своята организация, от-

разявайки спецификите на институцията и на предлаганите услуги;
O представи стратегията на консултантите, с които да обсъди нейната приложи-

мост;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да разработват инструменти за самооценяване, с помощта на които да проверя-

ват гарантиране на качеството при предоставяната на младежите услуга по кариерно 
консултиране;

O да следват стратегията за управление на качеството на своята организация;

Индикатор: Стимулиране на клиентите да се реализират на пазара на труда.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да помагат на клиентите да разберат същността и значението на квалификаци-

ите от образователните и обучителните организации, както и къде в националните и 
международните квалификационни рамки се вписват тези квалификации;

O да подбират и използват подходящите информационни бази данни и инстру-
менти за оценяване, за да помогнат на клиентите си в кариерното им развитие;

O да помагат на клиентите при разбирането и прилагането на информацията за 
пазара на труда с цел постигане на кариерните цели;

O да помагат на клиентите при определянето на възможностите на пазара на тру-
да с помощта на местните и националните медии, държавните или частните механи-
зми за набиране на работна ръка, онлайн ресурси, включване в дадени мрежи;
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Индикатор: Наличие на механизми за електронно консултиране и консултиране 
с мобилни устройства.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да разполагат с актуална информация що се отнася до съществуващите инстру-

менти за кариерно консултиране, базиращи се на ИКТ и модерните технологии – на 
национално и дори международно ниво (което би могло да е предимство);

O да четат редовно статиите и публикациите в специализираните уеб издания, 
блогове, посветени на мобилните или електронни консултантски услуги за младежи;

Индикатор: Предоставяне на  специализирани услуги, пригодени към специ-
фичните нужди на младежите в неравностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O да се информира за последните тенденции при специализираните услуги при-

годени за нуждите на младежите в неравностойно положение;
O да финансира специализирани услуги, пригодени към специфичните нужди на 

младежите в неравностойно положение;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да получават продължаващо образование или да се информират по друг начин, 

за да посрещат по най-добрия начин нуждите на младежите в неравностойно поло-
жение;

O да могат да избират най-полезната и подходяща услуга в зависимост от нужди-
те на младежите в неравностойно положение;

O редовно да предоставят обратна информация от клиентите на вниманието на 
мениджърите, касаеща доколко полезни са били предоставените услуги;

Индикатор: Точно познаване на  различните профили на младежи в неравнос-
тойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O всеки консултант трябва да се образова продължително, за да е запознат с раз-

личните видове профили на младежи в неравностойно положение;
O да предоставя на персонала обновената информация за ресурсите, статистики-

те, разработките, проучванията и т.н. за разграничаването на различните профили в 
тази целева група;

O да обменя добри практики с други групи и мениджъри;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O консултантите би трябвало да започват работата си на базата на доброто разби-

ране на различните профили на младежи в неравностойно положение;
O би трябвало също така да се образоват продължително, за да са наясно с раз-

личните видове профили на младежи в неравностойно положение (и да могат да ра-
ботят ефикасно с тях);

O да обменят добри практики и опит по отношение на младежите в неравностой-
но положение;

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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В Швейцария всеки професионален кариерен консултант обвързан със Швейцар-
ската федерация на психолозите (www.psychologie.ch) бива задължен на всеки три годи-
ни да се обучава допълнително във връзка с професията си по минимум 240 часа.

За шведските професионални кариерни консултанти „морално задължение е да се 
грижат за членовете на обществото, които са в неравностойно положение“ и „активно 
да допринасят за справедливостта и равенството“. В тази връзка една много активна 
професионална роля е свързана и с качеството на кариерното консултиране.

Индикатор: Наличност на специални инструменти/оборудване за младежи в 
неравностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O да предоставя финансови средства за оборудването на офиса с такива инстру-

менти;
O ако достъпът до офиса предполага изкачването на стълби, то би могло да се 

монтира рампа за инвалидни колички (или ако офисът не е на първия етаж, да се по-
мисли за изграждането на асансьор);

O да предоставя специализирани софтуерни апликации за хора с различни ви-
дове затруднения (една от възможностите е създаването на уеб портал оборудван за 
консултиране по електронен път що се отнася до специфичните нужди на младежите 
в неравностойно положение);

O да е запознат с най-новите технологии и инструменти налични в службите по 
кариерно консултиране, приложими в работата с младежи в неравностойно положе-
ние;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да си набавят най-новата информация и да се образоват по отношение на раз-

витието на инструментите, както и по отношение тяхното използване;
O да може да свързва използваните в процеса инструменти със специфичните 

нужди на младежите в неравностойно положение, както и да предоставя адекватна 
помощ посредством съответните инструменти и/или оборудване;

В Швейцария в консултантските офиси е на разположение оборудване за електрон-
но консултиране, предлагащо онлайн или интернет тестове на способностите, интере-
сите и компетентностите. В повечето случаи този софтуер бива приложим при специ-
фичните нужди на младежите в неравностойно положение, а именно дава възможност 
за използване на по-едър шрифт и различни опции при избор на работния език.

Етап 3 
Ниво процес

Индикатор: Консултиране насочено към персоналното развитие на младежа, помагайки 
му да се подготви за започване на работа.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O - оказване на помощ на консултанта по отношение нуждата от специализирана 

литература, инструменти и специализиран персонал при работата с младежи;
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Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O консултантите трябва винаги да наблягат на индивидуалните нужди и интере-

си на младежите, прилагайки подхода насочен към конкретния индивид;
O трябва да подхождат приятелски, да могат да долавят настроението на клиента, 

да го предразполагат да се включи в процеса по консултирането;
O да спазват конфиденциалност, което трябва предварително да се поясни на 

клиентите;
O да се опитват да получат от клиентите обратна информация и оценка на услу-

гата;

Индикатор: Документиране на информация и запис на  процеса по консулти-
ране.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да приложат система за документиране и запис на процеса по консултирането, 

базираща се на използването на различни видове шаблони за оценяване прогреса на 
консултирането по отношение качеството на услугата и посрещането на специфични-
те нужди на клиентите;

O да се уверят, че съдържанието на инструментите е подходящо за оценяването и 
записа на процеса по консултирането;

O да обменят мнения и информация с колегите си от други институции за съ-
ществуващите инструменти за документиране и запис на информацията с цел перма-
нентното подобряване на услугата;

Индикатор: Прилагане на система за управление на качеството в процеса по ка-
риерно консултиране.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O прилагане на вътрешна политика за гарантиране на качеството (оценявайки 

основните критерии и системата за гарантиране на качеството в организацията);
O планиране на приложението на системата за управление на качеството при ка-

риерното консултиране;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O да могат да обяснят прилагането на управление на качеството посредством за-

пис и документация;
O да предоставят записи и доклади от процеса по прилагането;
O да притежават нужната компетентност и квалификация, за да прилагат проце-

са по консултирането;

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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Индикатор: Гъвкави програми, които предлагат усъвършенстван модел  за кон-
султиране на младежи в неравностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O да дават повече свобода на консултанта да прилага гъвкави програми при рабо-

тата си с младежи в неравностойно положение;
O да помагат, като предоставят обратна информация от други мениджъри, свър-

зана с техния опит с гъвкавите програми;
O да обменят добри практики по отношение на тези специални програми;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O специализирани познания за поведението и различните подходи по отноше-

ние на младежите в неравностойно положение, а именно предприемане стъпки към 
продължаващо образование свързано с изграждането на съпричастност и невербална 
комуникация;

O насърчаване на самочувствието и ползването на вътрешните ресурси;
O да бъдат добре информирани относно възможностите за използването на раз-

лични комбинации от програми;
O да подберат комбинацията или вариацията, която пасва най-добре на нуждите 

на младежите в неравностойно положение;
O да прилагат гъвкави програми на индивидуална основа, използвайки за от-

правна точка нуждите на клиента в процеса по консултирането;

Етап 4 
Ниво изход

Индикатор: Подобрено ниво на набор от основни умения, включително и поемането на 
отговорност.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O да предоставя на консултантите специализирани инструменти или методи за 

доказване реалния прогрес на клиентите;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O в края на процеса по кариерното консултиране, проверявайте прогреса на кли-

ента си посредством обратната информация предоставена от него за задачите подоб-
ни на тези от началната фаза на процеса. Сравнявайте ги и измервайте прогреса;

O записвайте постиженията на клиента;
O опитайте се да получите обратна информация от работодателите от местата, 

където са били наети клиентите ви;
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Индикатор: Повишаване самочувствието, самооценка и мотивацията за включване в 
пазара на труда.

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O оценявайте прогреса на клиентите посредством:
 ☐ обратна връзка от тях под формата на списък с въпроси, посветени на пер-

соналните умения и компетентности;
 ☐ желанието на клиента да предприема конкретни действия към влизането в 

пазара на труда; 
 ☐ конкретни действия предприети за навлизане в пазара на труда (писане на 

CV, мотивационно писмо, кандидатстване за конкретна работа);

Индикатор: Процент на завършващите курса по кариерно консултиране  младежи в не-
равностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O разработване на проучвания, доклади, статистики за степента на успеваемост 

при младежите в неравностойно положение и предоставяне на персонала на резюмета 
на вече съществуващите доклади;

O разпространяване информация за ползите от процеса по консултирането (ин-
тернет, брошури и т.н.)

O предоставяне на механизми за постоянно получаване обратна връзка от клиен-
тите взели участие в процеса;

O разгръщане на мрежа между местните и националните власти с цел подчер-
таване значението на продължаване подкрепата в областта, както и на социалната и 
професионалната интеграция на младежите  в неравностойно положение;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O последващо дискутиране на напредъка на клиента по време на процеса,например, 

как гледа той/тя на напредъка си, отговорено ли е на очакванията му и т.н.;
O клиентите трябва да бъдат насърчавани, а консултантът – уверен. Той трябва 

винаги да посочва на своя клиент ползите от процеса по консултирането и постигна-
тия вече напредък;

O определяне на принципи и предоставяне информация на клиента за това как 
напредва процеса, до какъв етап са достигнали и какво трябва да се постигне зана-
пред, така че клиентът да е запознат с изминатия до момента път;

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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Етап 5 
Ниво дългосрочни резултати

Индикатор: Прилагане на  придобитите умения (гледната точка на работодател и слу-
жител).

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O опитайте се да получите обратна информация от наетите на работа клиенти – 

относно удовлетвореността им от услугите по кариерно консултиране;
O поддържайте контакт с работодателите на бившите си клиенти, проучете какво 

е тяхното мнение за новонаетите служители;
O наблюдавайте професионалното развитие на бившите си клиенти;

Индикатор: Процент наети на работа младежи след като са ползвали услугите на карие-
рен консултант/младежки работник.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O подпомагайте контактите с работодателите на бившите си клиенти;

Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O опитайте се да поддържате връзка с клиентите – по електронна поща, блогове, 

форуми или дори посредством допълнителни консултации;
O водете си архив за развитието на всеки един клиент:
 ☐ Успели ли са да си намерят работа или не?
 ☐ Временна или постоянна е работата?
 ☐ Удовлетворени ли се чувстват?
 ☐ Защо някои от тях не са успели да си намерят работа – опитайте се да ги 

включите отново в допълнителни дейности или обучение по кариерно консултира-
не?

Индикатор: Продължаване на подкрепата на вече наетите на работа младежи в нерав-
ностойно положение.

Изисквания от гледна точка на управлението:
O предоставяйте на консултантите механизми за последваща подкрепа;
O поддържайте контакти с мрежа от работодатели за предоставяне на информа-

ция относно предишни клиенти;
O инициирайте проучвания и статистики за настоящото състояние на бившите 

си клиенти;
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Изисквания от гледна точка на консултантите и обучителите:
O предоставяйте подкрепа за адаптирането на клиентите на работното им място, 

като например се уверите, че клиентът се представя добре;
O популяризирайте помощта и ориентирането на младежите в неравностойно 

положение на пазара на труда;
O показвайте заинтересованост от последващото развитие на клиента с цел пос-

тигането на дълготрайни ефекти от предоставената услуга. Например, пазете писмен 
архив за развитието на клиентите и техните постижения, които включват не само не-
посредствените ефекти, но и дълготрайните такива;

Някои по-полезни инструменти за прилагане на ГК може да намерите в „Помага-
лото за гарантиране на качеството“. „Инструменти и добри практики за гарантиране 
на качеството при кариерното консултиране на младежи“ (онлайн версия можете да 
намерите на: www.vqac.org).  

4.2. Възможни начини за измерване 
на индикаторите за качеството

Би  могло да има разнообразни възможности за измерване на ИК при ККМ. Зависи 
от специфичните особености на организацията каква система за измерване ще предпо-
четете. 

И з м е р в а н е  н а  и н д и к а т о р и т е  з а  к а ч е с т в о т о 
в  с т е п е н и

Степените са един от начините да измерите определени ИК при ККМ. Може да из-
ползвате различни скали за оценяване действието на всеки един индикатор при кари-
ерното консултиране на младежи. Когато анализирате някой индикатор за качеството и 
неговото представяне, трябва да разработите предложения за критерии на оценяване на 
всеки източник на информация за индикаторите. Предлагаме всяка организация, която 
използва този модел да разработи едни такива критерии.

Едната възможност за измерване действието на всеки индикатор за качеството е 
използването на петобална скала за оценяването на съответните индикатори. Един при-
мерен вариант за интерпретирането на степените за оценяване е:

 5 – действието на индикатора е отлично;

 4 – действието на индикатора е добро;

 3 – действието на индикатора е средно;

 2 – действието на индикатора е слабо;

 1 – действието на индикатора е много слабо;

Друга такава възможност за оценяване, често използвана в литовската практика 
(на един от партньорите по проекта QA in YCC), е измерването на индикаторите за ка-
чеството по скалата от 0 до 2. Степените биха могли да се интерпретират както следва:

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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 0 – несъответстващ на информацията за действието на индикатора;

 1 – отчасти съответстващ на информацията за действието на индикатора;

 2 – съответстващ изцяло на информацията за действието на индикатора;

Още една друга възможност за измерването на индикаторите, използвана в ирланд-
ската практика за гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи 
(партньори по проекта QA in YCC), е отбелязването на всеки един индикатор с букви. 
Тези букви биха могли да се интерпретират по следния начин:

А – да, действието на индикатора е подходящо при всички случаи;

Б – действието на индикатора е подходящо само в някои от случаите, ето защо 
се нуждае от малко внимание;

В – действието на индикатора не винаги е подходящото, но е приоритетно за 
развиване;

Г – действието на индикатора не е подходящо, нуждае се от повече внима-
ние;

Д – действието на индикатора не е приложимо;

Примерна таблица за измерването на индикаторите за качеството в степени:
Етап в 

процеса 
по ККМ

Индикатори 
за качеството

Информация 
за действието 

на индикаторите

Показателен източник 
на информация за индикаторите

(променлива на индикатора)

Ко
нт

ек
ст

 

Примерни инструменти за измерването на индикаторите за качеството в степени 
можете да намерите в Помагалото за гарантиране на качеството (което е достъпно и 
онлайн на www.vqac.org).

И з м е р в а н е  н а  и н д и к а т о р и т е  з а  к а ч е с т в о т о 
в  т о ч к и

Качеството на услугата по кариерно консултиране може също така да бъде измере-
на с помощта на точкова система. Тази система за измерване би била полезна в случаите, 
когато основната цел на процеса по ГК е да се оцени както качеството на предоставяната 
услуга, така и да се оцени цялата система.

Измерването на качеството с помощта на точкова система дава на заинтересовани-
те страни в процеса по ГК възможността да определят приоритетите в целия модел от 
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ИК. Приоритетите биват определяни посредством даването на различен брой точки за 
всеки индикатор, разкривайки значението му за процеса по гарантиране на качеството.

Една от възможностите при използването на точковата система за измерване на 
индикаторите е да се използва точкова скала, състояща се от 100 точки. Количеството 
точки в една такава скала позволява на оценяващия да даде подходящия брой точки на 
всеки от индикаторите.

Дадената по-долу таблица представлява примерен инструмент за измерване на ка-
чеството с помощта на точковата система. Тя позволява оценяването на всеки индика-
тор в рамките на дадената сума от точки. Точките биват давани в резултат от анализа на 
дадените източници, доказващи действието на конкретните ИК.

Примерна таблица за измерването на индикаторите за качеството с помощта на 
точкова система.

Индикатори 
за качеството

Максим. 
брой точки

Реален 
брой точки

Източник на информа-
ция за индикатора

— —
— —

Примерни инструменти за измерването на ИК в точки можете да намерите в пома-
галото за ГК.

И н ф о р м а ц и я  з а  д е й с т в и е т о 
н а  и н д и к а т о р и т е  з а  к а ч е с т в о т о 
и  т е х н и т е  п р о м е н л и в и  п р и  К К М

За да измерите действието на индикаторите за качеството е необходимо да сте изя-
снили две много важни характеристики – информация за действието на индикаторите и 
променливата на индикатора (показателния източник на информация за индикатора).

Следващата таблица представя тези две категории за всеки ИК при ККМ.
Разработена е и отделна таблица за индикаторите за качеството приложими в рабо-

тата с младежи в неравностойно положение. Тя отразява специфичните нужди на целе-
вата група и се намира след дадената по-долу таблица:

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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Разработена е и отделна таблица за индикаторите за качеството приложими в работата с младежи в неравностой-
но положение. Тя отразява специфичните нужди на целевата група и се намира след дадената по-долу таблица:

Етап 
в про-
цеса

Индикатори за качеството Информация за действието 
на индикаторите

Показателен източник на 
информация за индикатора

(променливата 
на индикатора)

Ко
нт

ек
ст

Сътрудничество с:
O местното общество и  родите-

лите;
O партньорските институции;
O мрежи на  национално и евро-

пейско  ниво;

O Отговаря ли настоящото 
сътрудничество на нуждите на 
организацията?

   O Достатъчно добре ли е раз-
витото сътрудничеството? 

   O Добре ли е планирано и ор-
ганизирано сътрудничеството?

   O Съответства ли сътрудни-
чеството на стратегията на орга-
низацията?

O стратегия или план за дейст-
вие за сътрудничество със споме-
натите целеви групи;

  O брой и съдържание на спо-
разуменията за сътрудничество/
партньорство, които са постигна-
ти; 

  O брой на партньорствата 
със споменатата целева група в 
местни, национални, международ-
ни проекти, програми и подобни 
дейности;

Координиране/синхронизиране 
на вътрешната политика на орга-
низацията, както и на местната и 
национална политика.

O Отговаря ли услугата на из-
искванията и основните аспекти 
на националната, регионалната 
и вътрешноорганизационната 
политика?

O анализ на разработената въ-
трешна политика за гарантиране 
на качеството; 

  O анализ на местната политика 
за гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране; 

  O анализ на националната по-
литика за гарантиране на качество 
при кариерното консултиране;

  O анализ на политиката и 
насоките на ЕС за гарантиране на 
качеството при кариерното кон-
султиране на младежи;

Подходящи и ясни законодател-
ство  и  регулация в областта.

O Лесно ли се прилагат законо-
дателството и наредбите в  еже-
дневното предоставяне на кариер-
ни услуги?

O опитът на консултанта да 
използва и заимства от  национал-
ното, регионално, местно законо-
дателство в практиката си;

 O изследвания за прилагането 
на националната, регионалната 
или местната политика в сферата 
на кариерното консултиране;

Наличност на помещения, 
количество и качество на  обо-
рудването и инструменти за 
предоставянето на  пълния набор 
от услуги свързани с кариерното 
консултиране.

O Капацитетът на помещенията 
отговаря ли на нуждите на проце-
са по кариерно консултиране? 

O Съответстват ли количеството 
и качеството на оборудването и 
инструментите за консултиране на 
нуждите на кариерното консулти-
ране?

O брой на помещенията, използ-
вани при предлагането на услуги 
по кариерно консултиране; 

O брой на компютрите, използ-
вани при предлагането на услуги 
по кариерно консултиране; 

O брой и съдържание на методи-
ките за консултиране, използвани 
в този процес; 

O брой и съдържание на ин-
струментите за предоставяне на 
кариерно консултиране;

Отчитане на местните и култур-
ни различия на пазара на труда и 
влиянието им върху решенията на 
младите хора.

O Влияят ли местните и култур-
ните различия върху решенията 
на младите хора по отношение на 
тяхната кариера?

O официални данни за състоя-
нието на пазара на труда; 

O проучвания за младите хора;
O проучвания за работодателите;
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Подходяща компетентност на  
консултиращия  персонал - запоз-
нат с:

O пазара на труда и трудовите 
профили;

O изискванията  на  работодате-
лите;  

O специфичните профили  на  
завършващите училище;

O Отговаря ли персонала, 
извършващ консултирането, на 
изискванията, налагани от предла-
ганата услуга?

O Достатъчно компетентен ли е 
персонала, извършващ консулти-
рането, за да изпълни предлагана-
та услуга?

O портфолио на консултанта:
◉ автобиография на консултан-

та;
◉ документи, доказващи офици-

ално признатите квалификации на 
консултанта; 

◉ документи, които показват 
повишаването на квалификациите 
на консултиращия персонал; 

◉ оценка за консултанта, по-
ставена от специално назначен 
служител в организацията; 

◉ копия от инструментите за 
консултиране, използваните 
методики, и т.н. разработени от 
консултанта за целите на консул-
тирането; 

O самоанализ и самооценка  на 
консултанта;

Ключови компетенции, залегна-
ли в учебната програма и учебния 
материал.

   O Съответстват ли компе-
тенциите, залегнали в учебната 
програма и учебния материал на 
нуждите на пазара на труда и на 
обществото като цяло?

O оценка на учебния материал и 
програма, използвани в процеса 
на консултиране;

O сравнение дали ключовите 
компетенции, залегнали в програ-
мата съответстват на нуждите на 
пазара на труда;

O отношението на клиента към 
ключовите компетенции и мате-
риали, предоставени в учебната 
програма; 

O отношение на социалните 
партньори към ключовите компе-
тенции и материали, залегнали в 
учебна програма;

Желанието на младежа  да 
участва в процеса по кариерно 
консултиране.

O Достатъчно мотивирани ли са 
младите хора да участват в проце-
са по кариерно консултиране?

O Отговарят ли услугите по ка-
риерното консултиране на очаква-
нията на младите хора?

O проучвания/изследвания на 
нуждите, очакванията и мотива-
цията на младите хора; 

O записи от сесиите по консул-
тирането;

Разработка на подходи за упра-
вление на качеството.

O Отговарят ли подходите 
за гарантиране на качество на 
съществуващите потребности на 
организацията? 

O Използват ли се подходи за 
гарантиране на качество в процеса 
по консултирането?

   O рамки за управление на 
качеството, разработени системи 
или инструменти за консултиране 
(съдържание и употреба в еже-
дневната работа);
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Вх
од

Стимулиране на клиентите да се 
реализират на пазара на труда.

O Мотивирани ли са клиенти-
те да се реализират на пазара на 
труда? 

O Съответстват ли методите и 
инструментите  за консултира-
не на нуждите и очакванията на 
клиентите?

O записи на консултанта от про-
цеса на консултиране и мотиваци-
ята на клиента да се реализира на 
пазара на труда; 

O оценка на методиката и мате-
риалите, използвани в процеса по 
консултирането; 

O специализирани инструменти 
и методи за развитие на пре-
дприемаческите способности на 
клиентите, използвани в процеса 
по консултиране;

Наличие на механизми за елек-
тронно консултиране и консулти-
ране с мобилни устройства.

O Отговарят ли различните 
видове механизми за електронно 
консултиране и консултиране с 
мобилни устройства на нуждите 
на предлаганата услуга?

O брой и съдържание на сред-
ствата, използващи ИКТ  с цел ка-
риерно развитие;

O брой и съдържание на услуги-
те, включващи електронно консул-
тиране; 

O брой и съдържание на обу-
чителните програми за кариерно 
развитие базирани на електронно 
обучение; 

П
ро

це
с

Гъвкави програми, гарантиращи 
усвояването на знания.

O Оценява ли се чрез специални 
методи напредъка на младежа след 
завършване на програмата? 

O Умеят ли клиентът и консул-
тантът да работят с програмите и 
да ги адаптират според нуждите 
си?

O брой и съдържание на ин-
струментите и методите за оценка 
на индивидуалния напредък на 
клиента, залегнали в програмите 
за консултиране; 

O опита на консултанта в рабо-
тата с програмата (доказано чрез 
портфолиото на консултанта);

O гледната точка на клиента за 
възможностите за адаптиране на 
програмата;

Консултиране, насочено към 
персоналното развитие на младе-
жа, помагайки му да се подготви 
за започване на работа.

O Имат ли готовност клиентите 
да работят след края на кариерно-
то консултиране? 

O Съобразено ли е съдържание-
то на сесиите по кариерно консул-
тиране с индивидуалните нужди 
за развитие на клиентите?

O брой на клиентите, възполз-
вали се от услугата за определен 
период; 

O съдържание на отделните 
сесии в процеса на кариерно кон-
султиране;

O опита на консултанта и само-
анализ (доказани чрез портфолио-
то на консултанта); 

O обратна връзка и оценка от 
клиента на процеса на консулти-
ране;
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П
ро

це
с

Стабилно финансово и админи-
стративно управление на органи-
зацията, предоставяща кариерно 
консултиране.

O Притежава ли организацията 
капацитет да управлява услугите 
по кариерно консултиране?

O Способна ли е организацията 
да осигури финансиране на кари-
ерното консултиране? 

O Отговарят ли финансовото 
и административно управление 
на организацията на нуждите на 
нейните клиенти? 

O Отговарят ли финансовото 
и административно управление 
на организацията на нуждите на 
персонала, извършващ консулти-
рането?

O вътрешни правила на органи-
зацията; 

O стратегия на организацията по 
отношение предлагане на услугата 
кариерно консултиране; 

O документи, доказващи финан-
совата обезпеченост на организа-
цията; 

O компетентност и квалифика-
ции на административния персо-
нал на организацията;

Прилагане на система за упра-
вление на качеството в процеса по 
кариерно консултиране.

O Прилага ли се система за упра-
вление на качеството при процеса 
на консултиране? 

O Обосновано ли е прилага-
нето на системата за управление 
на качеството чрез документи и 
записи?

O вътрешна политика за гаран-
тиране на качеството (оценка на 
основните критерии и системата 
за ГК в организацията);

O план за прилагане на система 
за управление на качеството в 
кариерното консултиране; 

O компетентност и квалифика-
ции на персонала, свързан с при-
лагане на система за управление 
на качеството;

Документиране на  информация 
и запис на  процеса по консулти-
ране.

 O Достатъчни на брой ли 
са  различните инструменти за 
оценка и запис на същността на  
процеса на консултиране? 

 O Подходящо ли е съдържани-
ето на инструментите за консул-
тиране да се оцени и документира 
кариерното консултиране?

O брой и съдържание на сред-
ствата и методите, използвани 
при оценката и регистрирането на 
процеса на консултиране;

И
зх

од

Показано усвояване на ключови 
компетенции.

O Помага ли кариерното кон-
султиране да се усвоят ключовите 
компетенции?

O досиета, водени от консултан-
та за постиженията на клиента; 

O самооценка от страна на 
клиента по отношение личните 
постижения;

O обратна връзка от работодате-
лите, наели консултирани клиен-
ти;

Подобрено ниво на набор от ос-
новни умения, включително пое-
мане на отговорност.

O Помага ли консултирането на 
клиентите да подобрят някои от 
основните си умения?

O специализирани инструменти 
или методи, доказващи напредъка 
на клиента; 

O обратна връзка от страна на 
клиента;

O записи на консултанта за по-
стиженията на клиента; 

O обратна връзка от работодате-
лите, наели консултирани клиен-
ти;

Повишено самочувствие, самоо-
ценка и мотивация за включване в 
пазара на труда.

O Спомага ли консултирането 
клиентите да станат по- самоуве-
рени и мотивирани за реализация 
на пазара на труда?

O обратна връзка от клиента;
O записи на консултанта за 

постиженията и напредъка на 
клиентите;
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И
зх

од Придобиване на официално 
признати квалификации.

O Помага ли консултирането на 
клиентите да придобият официал-
но признати квалификации?

O документи, доказващи придо-
биването на официално признати 
квалификации;

Дъ
лг

ос
то

чн
и

ре
зу

лт
ат

и

Процент на наетите на работа 
младежи след като са ползвали 
услугите на кариерен консултант.

O Помага ли кариерното консул-
тиране на клиентите да си намерят 
работа?

O проучвания за клиентите;
O официални данни от агенции-

те за подбор на персонал; 
O проучвания и изследвания за 

заетостта на клиентите и тяхното 
удовлетворение от получените 
услуги на кариерно консултиране; 

O обратна връзка от клиента;
Качеството на заетостта, по-

добряване на перспективите за 
кариерно развитие.

O Помага ли консултирането на 
клиентите да се реализират успеш-
но на работното място? 

O Подобрява ли консултирането 
перспективите им за работа?

O официални данни от агенции-
те за подбор на персонал;

O проучвания за клиентите;
O проучвания и изследвания на 

заетостта на клиентите и тяхната 
удовлетвореност от получените 
услуги на кариерно консултиране; 

O обратна връзка от клиента;
Статус на обучаемите 6 месеца 

след приключване на кариерното 
консултиране.

O Отговаря ли кариерното кон-
султиране на нуждите на клиен-
тите?

O Отговаря ли кариерното кон-
султиране на нуждите на пазара на 
труда?

O проучвания за клиентите;
O официални данни от агенции-

те за подбор на персонал;
O изследвания и анализи върху 

заетостта на клиентите и тяхната 
удовлетвореност след осъщест-
вяване на услугите по кариерно 
консултиране;

O обратна връзка от клиентите;
Прилагане на придобитите уме-

ния (гледна точка на работодател и 
служител).

O Отговарят ли придобитите 
умения на  нуждите на работода-
теля?

O Подходящи ли са придобитите 
умения за настоящото състояние 
на пазара на труда?

O проучвания и обратна връзка 
от служителите;

O проучвания и изследвания на 
заетостта на клиентите и тяхната 
удовлетвореност от кариерното 
консултиране; 

O проучвания на работодатели-
те;

Продължаване на подкрепата на 
вече наетите на работа младежи в 
неравностойно положение.

O Отговаря ли оказваната 
подкрепа на нуждите на младите 
хора?

O Подходяща ли е оказваната 
подкрепа за настоящата икономи-
ческа и социална конюнктура?

O проучвания и обратна връзка 
от служителите; 

O проучвания на работодатели-
те;

Оценка на регионалния и нацио-
налния пазар на труда с оглед на 
гарантиране на адекватно съдър-
жание при консултирането.

O Отговаря ли консултирането 
на пазара на труда?

 O официални данни относно 
ситуацията на пазара на труда;

   O изследвания относно тър-
сещите работа (консултираните 
клиенти);

   O изследвания за професио-
налната реализация и удовлетво-
реност след получаване на кариер-
ни консултантски услуги;

   O изследвания на работодате-
лите;
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Измерване на индикаторите за качеството, приложими в работата с младежи в неравностойно положение

Етап 
в про-
цеса

Индикатори за качеството Информация за действието 
на индикаторите

Показателен източник на 
информация за индикатора

(променливата 
на индикатора)

Ко
нт

ек
ст

O адекватна преценка на нужди-
те на уязвимите групи, например 
чрез проучвания или статистики

O увеличаване нивото на дос-
тъпност на услугите по кариерно 
консултиране за младежи в нерав-
ностойно положение;

O Отразяват ли съществуващите 
проучвания за уязвимите групи 
техните специфични нужди?

O Отговаря ли оборудването на 
помещенията /центровете за кон-
султиране на нуждите на младе-
жите в неравностойно положение?

O Достъпни ли са информацион-
ните материали за хора в нерав-
ностойно положение?

O оценка на качеството, специ-
ално модифицирана и приложима 
за хора в неравностойно положе-
ние; 

O доклад анализиращ потребно-
стите, статистики и т.н.

O наличие и брой на помеще-
нията, подходящо оборудвани да 
приемат младите хора в неравнос-
тойно положение; 

O брой на вариантите за получа-
ване на информация за услугите 
по кариерно консултиране; 

O наличие на различни видове 
информационни материали;

O обратна връзка от клиента;

Вх
од

O предоставяне на специализи-
рани услуги, пригодени към спе-
цифичните нужди на младежите в 
неравностойно положение

O точно познаване на различни-
те профили на младежи в нерав-
ностойно положение

Oналичност на специализирани 
инструменти и оборудване за мла-
дежи в неравностойно положение;

O Съотносими ли са специали-
зираните услуги, предлагани от 
консултанта, към целите на услу-
гата по кариерно консултиране?

O Достатъчно добре обучен 
ли е кариерният консултант, за 
да отговори на очакванията на 
клиентите?

O Отговарят ли използваните в 
процеса по консултиране сред-
ства и оборудване на нуждите на 
младите хора в неравностойно 
положение?

O изследвания върху специ-
ализираните услуги, предлагани 
при кариерното консултиране 
на млади хора в неравностойно 
положение; 

O брой специализирани услу-
ги, ориентирани към нуждите на 
уязвимите групи;

O документи, показващи пови-
шените квалификации, съответ-
стващи на нуждите на клиента; 

O портфолио, отразяващо пред-
лаганите специализирани услуги; 

O копия от инструментите 
за консултиране и методиката, 
специално насочени и адаптирани 
към нуждите на целевата група; 

O самооценка от страна на кон-
султанта ;

П
ро

це
с

O гъвкави програми, предла-
гащи усъвършенстван модел за 
консултиране на младежи в нерав-
ностойно положение;

O Възможно ли е програмите 
да се адаптират към даден вид 
увреждане или проблем, с който се 
сблъсква клиентът? 

O брой на вариантите за промя-
на на програмата, без да се попре-
чи на постигането на очакваните 
резултати; 

O опит на консултанта при рабо-
тата с гъвкави програми.

O обратна връзка от страна на 
клиента;

И
зх

од

O процент на завършващите 
курса на консултиране млади хора 
в неравностойно положение;

O Колко на брой клиенти са се 
възползвали от консултирането?

O обратна връзка от клиента;
O запис на постиженията на 

клиента; 
O статистики за броя на клиен-

тите от целевата група, които са 
били консултирани; 
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Дъ
лг

ос
ро

чн
и 

ре
зу

лт
ат

и
O продължаване на подкрепата 

на вече наетите на работа младе-
жи в неравностойно положение, 
ориентирана към успешно кари-
ерно развитие и професионална 
реализация;

O Оказва ли се подкрепа на вече 
наетите на работа млади хора в 
неравностойно положение, за да 
могат да запазят работата си и да 
се развиват професионално? 

O записи на консултанта за 
напредъка на клиента, обхващащи 
по-дълъг период от време;  

O обратна връзка от работода-
телите;

O обратна връзка от клиента; 
O проучвания на настоящи слу-

жители (бивши клиенти);
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4.3. Инструменти за внедряване на процеса 
по гарантиране на качеството

В тази секция предоставяме няколко примерни инструмента, които биха могли да 
подкрепят и подпомогнат прилагането на ГК в сферата на услугите по кариерно кон-
султиране. Партньорите в „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране 
на младежи“ разработиха набор от такива инструменти. Някои от тях са на хартиен 
носител като тези дадени по-долу. Останалите са уеб-базирани интерактивни инстру-
менти – мултимедиини тестове и игрови инструменти, които са на разположение във 
Виртуалния център за гарантиране на качеството на www.vqac.org.

Ето и два примерни инструмента. Повече такива инструменти са публикувани в 
отделен документ – „Гарантиране на качеството – Помагало“. „Инструменти и добри 
практики за гарантиране на качеството“, който е на разположение под формата на 
електронно издание на: www.vqac.org.

� А н а л и з  н а  з а и н т е р е с о в а н и т е  с т р а н и / л и ц а 
в  о р г а н и з а ц и я т а

Цел на инструмента: 
Основната цел на този инструмент е да предостави списък с всички заинтересова-

ни лица (основни участници), ангажирани в процеса по ГК в рамките на вашата орга-
низация, както и да изясни техните задължение и интереси. Инструментът би могъл да 
улесни прилагането на ГК при услугите по кариерно консултиране, както и да изясни 
задачите и задълженията. 

За кого е предназначен?:  
Както за кариерни консултанти, така и за мениджъри на организация, предоставя-

ща кариерно консултиране на младежи.

Как да се използва?: 
Първо, впишете всички заинтересовани лица, ангажирани в ГК в организацията; 

Второ, отбележете техния интерес – дали е силен или слаб; Трето, посочете дали влия-
нието им в организацията е голямо или малко. В четвъртата колона може да включите 
всякакви коментари по отношение на същността на заинтересованите лица/страни.

Примерен инструмент за анализ на основните заинтересовани страни в организа-
цията:

Заинтересовано 
лице/страна Интерес Правомощия Коментари

Как да прилагаме 
модела на индикаторите
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� И н с т р у м е н т  з а  о ц е н я в а н е 
х а р а к т е р и с т и к и т е 

н а  п р о ц е с а  п о  к а р и е р н о  к о н с у л т и р а н е 
и  д о к о л к о  т е  о т г о в а р я т 
н а  н у ж д и т е  н а  к л и е н т а

Цел на инструмента: 
Можете да го използвате, за да проверите в каква степен услугата, която предлагате 

отговаря на нуждите на клиента. 

За кого е предназначен?: 
За младежки кариерни консултанти.

Как да се използва?: 
Впишете всички характеристики на предлаганата от услуга по кариерно консулти-

ране, както и потребностите на клиентите. Като използвате дадените знаци отбележете 
дали връзката между характеристиките и потребностите на клиентите е силна, умерена 
или слаба. 

Символи за отбелязване:
 връзката е силна
 връзката е умерена
 връзката е слаба

Примерен инструмент за оценяване характеристиките на процеса по кариерно 
консултиране и доколко те отговарят  на нуждите на клиента:

Нужди 
на клиента

Характеристики на услугата
Характерис-

тика 1
Характерис-

тика 2
Характерис-

тика 3
Характерис-

тика 4
Нужда 1
Нужда 2
Нужда 3

ЗАБЕЛЕЖКА: --------------------------
Можете да използвате своята собствена система за оценяване и отбелязване, за да из-
разите връзката между характеристиките на услугата по кариерно консултиране и нуж-
дите на клиента.
--------------------------------------------
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4.4. Упражнение 

Анализирайте и дискутирайте. 
Това упражнение е подходящо за група от 15 – 20 участника, които могат да бъ-

дат разделени в 3 или 4 работни групи от по 5 човека всяка. Запознайте се с добрите 
практики при прилагането на гарантиране на качеството дадени по-долу. Тази добра 
практика описва системата за гарантиране на качеството разработена от правител-
ствената структура на Великобритания OFSTED.

След това изтеглете рамката, която можете да намерите на www.dfes.uk , коменти-
райте я в малки групи. Участниците би трябвало да направят връзка със собствения 
си опит и да го сравнят с практиките на собствената си организация. Всяка група 
трябва да представи списък от полезни и целесъобразни извадки от рамката, които 
биха могли да използват в собствената си работа. Дискутирайте списъка и разработе-
те общ документ с препоръки за подобрения на работата на участниците в съответ-
ните организации с оглед прилагане на гарантиране на качеството.

Рамката за стандартите за качеството е разработена в отговор на професиона-
листите, работещи с младежи в областта на информацията, консултирането и про-
фесионалното ориентиране в рамките на кариерното консултиране. Проведени са 
проучвания в различни области, чиято кулминация е формулирането на рамка и 
инструментариум за прилагане на стандарти за качеството в процеса по кариерното 
консултиране на младежи.

Рамката със стандартите за качеството и инструментариума ще гарантират, че 
всеки станал част от групата на заинтересованите страни в процеса е запознат с ни-
вото на услугата и с възлаганите на него очаквания. Това ще гарантира, че за всички 
заинтересовани съществува една ясна структура в рамките, на която да работят при 
предоставянето на качествени услуги на младежите. Рамката и инструментариума са 
разработени, за да дадат на потребителите и практикуващите увереност и насоки за 
създаването на една услуга, която да е в състояние да отговори на стриктните стан-
дарти за качеството.

Ofsted е правителствената структура в Обединеното кралство, която проверява 
стандартите за качеството на различните образователни структури в страната. Този 
процес се състои от различни етапи – от инструменти за самооценка до пълния про-
цес по инспекцията с различните цели и индикатори, за които се очаква, че са били 
постигнати от съответната структура. За измерването на стандарта на прегледаната 
работа се използва система за оцяняване, след което се публикува доклад, съдържащ 
тази оценка както и набор от препоръки, които трябва да бъдат въведени преди след-
ващата инспекция. Този метод помага на организациите да разберат какво се очаква 
от тях с цел предоставянето на качествени услуги на младежите. Connexions, младеж-
ката кариерна служба в Обединеното кралство, редовно бива проверявана от Ofsted 
на връх техния вътрешен процес за стандарти за качеството. Скоро Рамката за стан-
дартите за качеството при услугите по кариерно консултиране на младежи бе прераз-
гледана и подновена, за да гарантира, че младежите могат да очакват най-доброто от 
службите, към които се обръщат за подкрепа. Копие на тази рамка може да разгледате 
на следния уеб сайт: www.dfes.gov.uk.

 

Как да прилагаме 
модела на индикаторите



      ЧАСТ 3
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 Речник
Гарантиране на качеството Обхваща всички дейности и политики в организа-

цията, с цел да се гарантира, че:
1. предоставените продукти или услуги отго-
варят на изискванията на определени стан-
дарти;
2. дадената система отговаря на установените 
технически изисквания;
3. е налице определено ниво на надеждност;

Заинтересовано лице/страна Съществен участник в процеса и в някои етапи от 
услугата (например, работодател, консултант, обу-
чител и т.н.).

Измерване действието 
на индикаторите

Количествени и качествени мерки (както и форму-
лиране на променливи и диапазони) използвани за 
разкриване действието на определените индикато-
ри за качеството.

Източник на информация 
за качеството

Обем информация или данни (налични документи 
и записи на дейности), доказващи действието на 
определените индикатори за качеството.

Индикатор за качеството „Фигура, която помага при оценяването на ха-
рактеристиката на качеството или постигането на 
целите на качеството“ (Ван ден Берге 1997b). ИК 
са измерими, което означава да бъде дефинирана 
променлива на индикатора, начин за измерване на 
променливата и диапазони на стойностите.

Информация за действието 
на индикатора

Твърдение или въпрос, разкриващ едно по-
конкретно значение на определения индикатор за 
качеството.

Младежи в неравностойно 
положение

Младежи, които са в неравностойно положение 
спрямо връстниците си, защото са изправени пред 
специфични ситуации или препятствия. Такива 
могат да бъдат малцинствата, хората с уврежда-
ния, аутсайдери (например напуснали училище и 
трайно безработни) и др.

Модел на индикаторите Структуриране и описание на индикаторите за ка-
чеството, определяйки групи от индикатори в за-
висимост от някои важни критерии.
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Оценка и анализ Етап в процеса по гарантиране на качеството, със-
тоящ се от обработване на събраните информация 
и данни, вземайки под внимание предварително 
планираните цели и измерване на резултатите.

Пет-етапен систематичен 
подход към качеството

Набор от индикатори за качеството, приложи-
ми на всеки един етап от процеса по кариерното 
консултиране на младежи както следва: Контекст-
вход-процес-изход-дългосрочен резултат.

Планиране на гарантиране 
на качеството

Етапът на определяне и разпределяне във времето 
на задачите, необходими за успешното прилагане 
на процеса по гарантиране на качеството.

Преглед Етап, включващ дискутирането на резултатите 
от процеса по гарантиране на качеството, който 
обикновено приключва с вземането на решения, 
отнасящи се до подобряване на предоставяните 
услуги по кариерно консултиране.

Приложение на гарантиране 
на качеството

Реалното изпълнение на плана за гарантиране на 
качеството. Събирането на информация за инди-
каторите е съществена част от този етап.

Процес по гарантиране 
на качеството

Цикъл, който се състои от 4 взаимосвързани етапа: 
планиране на системата/подхода за гарантиране на 
качеството, приложение, оценяване, преглед.

Рамка за гарантиране 
на качеството

Набор от външни условия и изисквания (законо-
дателство в областта на ККМ, тенденции, стандар-
ти и др.), оказващи влияние на процеса по кариер-
но консултиране на младежи. В някои източници 
понятието „рамка за ГК“ се използва за начина на 
структуриране на ИК.

Структура за разпределяне 
на работата

Метод за преобразуването на целите на гарантира-
не на качеството в конкретни задължения и рабо-
та, които трябва да се свършат.

Управление на качеството Контролиране на дейностите с цел изграждането 
на един структуриран и точно определен процес 
по гарантиране на качеството. Управлението на 
качеството често означава в организацията да има 
внедрена система за ГК.
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Цели на качеството Определението на качеството според различните 
основни заинтересовани страни (основни учас-
тници в процеса), често свързано с „ефективност-
та“ на услугата при постигането на целите.

SMART Метод за определяне на целите на процеса по 
гарантиране на качеството: 
S      (Specifi c)         Специфични;
M    (Measurable)   Измерими;
A     (Achievable)    Постижими;
R     (Reachable)      Реалистични;
T     (Timing)           Уместни;

SWOT анализ Инструмент за оценяване на вътрешните и външ-
ните фактори при предоставянето на услугите по 
кариерно консултиране. Включва оценяването на 
силните и слабите страни на предоставяната услу-
га, възможностите и рисковете, идващи извън пре-
доставяната услуга.
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