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Въведение
Цел

Настоящото помагало е разработено в рамките на европейския проект по програма Леонардо да 
Винчи „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“ (QA in YCC) и неговата 
основна цел е да предостави практически инструменти и добри практики, които подпомагат и 
улесняват прилагането на гарантиране на качеството в сферата на кариерното консултиране на 
младежи. Освен това, помагалото има за цел да улесни кариерното консултиране чрез набор от точни и 
измерими индикатори за качеството (ИК) (Quality indicators), които подобряват качеството на услугите 
в сферата на кариерно консултиране на младежи.

Структура 

Работното пособие е организирано в 4 основни глави. Първата глава е посветена на понятието 
гарантиране на качеството (ГК) (Quality assurance), неговата роля в сферата на кариерното 
консултиране на млади хора, както и значението на специално разработените индикатори за качество 
(ИК) и предложения модел на индикаторите (МИ) (Indicators model) при прилагането на ГК.

Втората глава се фокусира върху практическото приложение на гарантиране на качеството (ГК) в 
рамките на дадена организация Тя съдържа практически съвети за прилагането на процеса по ГК, 
представени стъпка по стъпка и базирани на пет-етапния систематичен подход към качеството 
(контекст – вход – процес – изход – резултат). Отделено е специално внимание на измерването на 
Индикаторите за качество и на примерни инструменти, които подпомагат прилагането на ГК в 
организацията, предоставяща кариерно консултиране на младежи.

В третата глава са представени добри практики, разкриващи опита на партньорите по проекта QA 
in YCC (в България, Ирландия и Великобритания), придобити при прилагането на ГК в сферата на 
кариерното консултиране, включващи и кариерни услуги, предоставяни на млади хора в неравностойно 
положение (МНП) (Young people with fewer opportunities).

Последната глава предоставя полезни ресурси и  допълнителна литература.  

За кого е предназначено помагалото? 

Помагалото е разработено, за да отговори на нуждите на основните заинтересовани лица, ангажирани 
в процеса по гарантиране на качеството (ГК) при кариерното консултиране на младежи, включително и 
при консултиране на младежи в неравностойно положение (МНП). В него са представени инструменти 
за Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи и млади хора в неравностойно 
положение, които са на разположението на следните групи заинтересовани лица: 
 • кариерни консултанти (career consultants) и младежки работници (youth workers);
 • мениджъри на центрове за кариерни услуги, младежки центрове или институции,   
 предоставящи професионално образование и обучение (ПОО);
 • разработчици на обучителни програми (instructional designers);
 • кариерни консултанти, работещи с млади хора в неравностойно положение; 
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Как да използваме пособието?

Преди да се представят практическите инструменти и добри практики от втора и трета глава, 
препоръчително е запознаване с краткото описание на концепцията за прилагане на гарантиране на 
качеството при кариерното консултиране на младежи (QA in YCC) (първа глава).

Втора глава предлага препоръки за прилагането на ГК, представени стъпка по стъпка, следвайки всеки 
от петте етапа на процеса по кариерно консултиране: контекст – вход – процес – изход – резултат. 
Предложени са обособени, лесни за следване инструкции за кариерните консултанти и мениджърите, 
отнасящи се до Индикаторите за качество, принадлежащи към всеки от споменатите етапи. В 
следващите две части на втора глава примерните таблици за измерване на индикаторите за качество 
(Quality indicators) и инструментите за  прилагане на различните аспекти на ГК могат лесно да бъдат 
попълнени или копирани за целите на потребителя. Те могат да се набавят и от Виртуалния център за 
Гарантиране на качеството, който е достъпен на: www.vqac.org, където пълната версия на помагалото е 
на разположение в електронен формат.

Описаните в трета глава добри практики (Case studies), могат да се ползват  от организациите, 
предлагащи кариерно консултиране, като пример как да организират, изградят и доразвият собствената 
си система за гарантиране на качеството.  

За тези, които имат желание да задълбочат познанията си в теорията и практиката на гарантиране 
на качеството при кариерното консултиране на младежи, е препоръчително да се запознаят с 
ръководството „Гарантиране на качество при кариерното консултиране на младежи“ , който е на 
разположение в хартиен, така и в електронен формат (достъпен като PDF документ във Виртуалния 
център за гарантиране на качеството www.vqac.org).  

Добавена стойност

Настоящото помагало отделя специално внимание на гарантиране на качеството при кариерното 
консултиране на младежи в неравностойно положение (МНП) (Young people with fewer opportuni-
ties). 

Разработен и предложен е набор от индикатори за качество (Quality indicators), приложими в 
работата с МНП, както и добра практика за Гарантиране на качеството при консултирането на МНП 
в българско сдружение с нестопанска цел, което предоставя консултантски услуги на представители 
на тази целева група.
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1
Гарантиране на качеството  

при кариерното консултиране на младежи

Преди да продължите с практическите инструменти и добри практики, важно е да се запознаете накратко с 
идеята за прилагане гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи.

Настоящата глава представя концепцията за гарантиране на качеството (ГК), неговата роля при кариерното  
консултиране на млади хора, както и значимостта  на специално разработените индикатори за качеството 
(ИК) и предлÒжения модел на индикаторите за прилагане на ГК в тази сфера.

1.1. Гарантиране на качеството

Гарантиране на качеството (ГК) удостоверява, че даден продукт или услуга отговаря на съответните 
изисквания, съобразявайки всяко действие със специфични 
стандарти и процедури. Под ГК също така се разбира 
последователност от планирани, систематизирани действия, 
гарантиращи, че дадена система се съобразява с установените 
технически изисквания. И не на последно място, ГК се отнася 
до политиката, процедурите и систематичните действия, 
установени в организацията с цел да се осигурява и поддържа 
определено ниво на доверие.

Съществуват различни видове гарантиране на качеството 
(ГК) в зависимост от това към кой аспект от  кариерното 

консултиране на младежи е насочено.

От една страна, гарантиране на качеството (ГК) може да се съсредоточи върху процеса по кариерното 
консултиране на младежи. В този случай ще се оценява качеството на всеки от етапите на процеса 
(контекст, вход, процес, изход, резултат) с помощта на индикаторите за качество на процеса.

От друга страна, ГК може да оценява кариерното консултиране на младежи по отношение на системата. 
В този случай индикаторите за качество могат да се използват за изследване до каква степен съществува 
качество при услугите на ниво мениджмънт и политика.

Гарантиране на качеството може да оценява различните заинтересовани страни (stakeholders) - 
някои от индикаторите се отнасят специално до работата на кариерните консултанти и младежките 
работници, докато други са свързани с потребителите на кариерните услуги.

ЗАБЕЛЕЖКА: --------------------------------------------------------------
Различните видове гарантиране на качество са представени в описаните добри практики (трета глава) 
от настоящото помагало. Първият случай оценява кариерното консултиране за младежи от гледна 
точка на системата и процеса. Вторият и третият се занимават най-вече с процеса, докато четвъртият 
е насочен към кариерния консултант/младежки работник.
---------------------------------------------------------------------------------
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1.2. Заинтересовани лица/страни в процеса по гарантиране на качеството

В процеса по гарантиране на качеството са ангажирани различни заинтересувани страни (stakehold-
ers). Някои от тях са пряко включени в предлагането на кариерно консултиране, други отговарят за 
разработка на инструменти за подобряването на услугата или пък отговарят за въвеждане на ГК  на 
вътрешно (институционално) или външно (регионално, национално) ниво.

Основните заинтересовани лица в процеса по ГК са:
 • законодатели, предлагащи и създаващи законодателството за младежи;
 • законодатели и инициатори на законодателни решения за хора с увреждания и в    
 неравностойно положение; 
 • мениджъри на младежки центрове;
 • мениджъри на центрове за хора с увреждания и в неравностойно положение;
 • младежки лидери;
 • ръководители на организации за хора с увреждания и в неравностойно положение;
 • разработчици на образователни програми;
 • младежки кариерни консултанти;
 • младежки работници;
 • младежки  работници с целева група младежи с увреждания и в неравностойно положение;
 • клиенти на кариерните услуги;

Повече информация за заинтересованите лица и тяхната роля в процеса по ГК при кариерното 
консултиране на младежи може да намерите в ръководството „Гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи“.

1.3. Модел на индикаторите

Партньорите в рамките на проекта „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на 
младежи“ разработиха модел на индикаторите (МИ) (Indicators model), който отразява спецификата 
по процеса на гарантиране на качеството при кариерното консултиране на млади хора. Той се базира 
на идентифицирането на ключови индикатори за качество (Quality indicators), тяхното комбиниране и 
приложение.

Моделът на индикаторите (МИ) подрежда индикаторите за качество в зависимост от различния подход 
към гарантиране на качеството при кариерното консултиране на млади хора. В рамките на проекта 
идентифицирани бяха следните подходи:

 Модел на индикаторите базиран на пет-етапния систематичен подход към качеството
В рамките на проекта са разработени основните елементи на пет-етапния подход към качеството и 
е създаден набор от индикатори за качество (ИК), приложими към съответния етап от процеса по 
кариерното консултиране. Този модел представлява същността  на концепцията за ГК при кариерното 
консултиране на младежи.

 Модел на „твърди“- преки (hard indicators) и „меки“ - косвени (soft indicators) 
индикатори за качество
В зависимост от това дали индикаторите за качество се отнасят до директните, осезаеми резултати 
(например, намиране на работа) или до абстрактните, но много важни резултати (например, повишена 
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мотивация) те се разделят на  „твърди“ - преки (hard indicators) и „меки“ - косвени (soft indicators) 
индикатори. Преките индикатори са директно свързани с целта на качеството; те са количествено 
измерими и свързани с постигането на определен резултат. Косвените индикатори събират 
информация за трудно измерими качествени резултати (личностното развитие и организационните 
умения, придобити от клиента). Тези индикатори се отнасят до качествените резултати. Целта на тези 
индикатори е да се установи напредъка, осъществен по отношение заетост.

 Модел на индикаторите на системата и индикаторите на процеса
Партньорите по проекта вземат предвид и значението  на гарантиране на качеството по отношение 
организационните аспекти в рамките на институцията, предлагаща кариерно консултиране. Ако става 
въпрос за административното и финансово управление на институцията, използваме т. нар. индикатори 
на системата (system indicators). От друга страна, индикаторите, които измерват начините, по които се 
предлагат услугите се наричат индикатори на процеса (process indicators).

1.4. Пет-етапен систематичен подход към гарантиране на качеството

Индикаторите за качество (ИК), базирани на пет-етапния систематичен подход към качеството (5-step 
systematic approach to quality) (контекст – вход – процес – изход – резултати, за повече теоретична 
информация се обърнете към ръководството „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране 
на младежи“) са ключов елемент в процеса по гарантиране на качество при консултирането на млади 
хора.

Систематичният модел предоставя подходяща основа за развитието на съгласувана система от 
индикатори за качество при кариерното консултиране на младежи. Той обхваща ндикаторите за 
качество, като ги организира според целите на кариерното консултиране.

 Индикатори на контекста
Индикаторите на ниво контекст описват влиянието на икономически и социални фактори върху 
кариерното консултиране, но са отвъд неговия директен контрол. Те включват социално-икономически 
статус, националност, майчин език, специални нужди и мобилност.

 Индикатори на входа
Индикаторите на ниво вход се отнасят до финансовите, човешки и технически ресурси използвани 
да подобрят качеството на услугите по кариерно консултиране. Освен това, те разкриват какво се има 
предвид под различните видове ресурси: персонал (учители, обучители, мениджъри и т.н.); материални 
и технически (компютри, тестове и т.н.) и други средства, които подобряват процеса на консултиране 
(например обучението на консултанти и прилагането на система за управление на качеството).

 Индикатори на процеса
Индикаторите на ниво процес се отнасят до дейностите, които трансформират ресурсите в резултати. 
Те описват процеса по кариерно консултиране и осигуряват информация по какъв начин са използвани 
ресурсите, приложени с цел подобряване на качеството на кариерното консултиране.

 Индикатори на изхода (директни резултати)
Индикаторите на изхода се отнасят до директния резултат от кариерното консултиране и могат да 
бъдат повлияни директно от наличните ресурси и самия процес по кариерното консултиране. Пример 
за такъв резултат е повишеното самочувствие на клиента или успешно завършения езиков курс.
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 Индикатори на резултата (дългосрочни резултати)
Резултатите (последствията) обхващат всички непреки и дългосрочни ефекти от дейностите в сферата 
на професионалното образование и обучение (ПОО). Те се влияят и от много други обективни 
фактори. Успешният преход към заетост след завършването на ПОО зависи не само от придобитите 
квалификации, но и от други фактори като икономическата конюнктура или от специфичните 
особености на пазара на труда. По същия начин, прилагането на новопридобитите компетенции на 
работното място няма да зависи изцяло от тях, а също така и от условията на работното място или от 
основните организационни стратегии на фирмите да използват и развиват човешките ресурси.

Въз основа на пет-етапния систематичен подход, индикаторите за качество са организирани 
по следния начин:

Модел на индикаторите при кариерното консултиране на младежи
КОНТЕКСТ ВХОД ПРОЦЕС ИЗХОД РЕЗУЛТАТ

Сътрудничество с  
местното общество 

и родителите, 
партньорските 

институции, мрежи 
на  национално и 
европейско ниво.

Подходяща 
компетентност на  

консултиращия  
персонал - запознат 
с пазара на труда и 

трудовите профили, 
изискванията  на  
работодателите 
и специфичните 

профили  на  
завършващите 

училище.

Гъвкави програми, 
които включват 

развитие на 
придобитите 

познания.

Показано усвояване 
на ключови 

компетенции.

Процент на наетите 
на работа младежи 

след като са 
ползвали услугите 

на кариерен 
консултант.

Координация / 
синхронизация 

на националната, 
местна и вътрешно-

организационна 
политика.

Ключови 
компетенции, 

залегнали в 
учебната програма 
и учебния материал 

Консултиране, 
насочено към 
персоналното 
развитие на 

младежа, помагайки 
му да се подготви  

за работа. 

Подобрено ниво 
на представяне 
по отношение 

на  основни 
умения, между 

които поемане на 
отговорност.

Качеството 
на заетостта, 

подобряване на 
перспективите за 

кариерно развитие. 

Подходящи и 
лесни за спазване 
законодателство  

и  регулация в 
областта.

Желанието на 
младежа  да 

участва в процеса 
по кариерно 

консултиране.

Стабилно 
финансово и 

административно 
управление на 
организацията, 
предоставяща 

кариерно 
консултиране.

Повишено 
самочувствие, 
самооценка и 
мотивация за 

включване в пазара 
на труда.

Назначаване на 
обучаващите се, 
за 6 месеца след 

приключване 
процеса по 
кариерно 

консултиране.

Наличност на 
помещения, 

количество и 
качество на  

оборудването и 
инструменти за 
предоставянето 

на  пълния набор 
от услуги свързани 

с кариерното 
консултиране.

Разработка 
на подходи за 
управление на 

качеството.

Имплементиране 
на система за 
управление 

на качеството 
в процеса 

на кариерно 
консултиране.

Придобиване 
на официално 

признати 
квалификации.

Прилагане на 
придобитите 

умения (гледна 
точка на 

работодател и 
служител).
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Отчитане на 
местните и 

културни различия 
на пазара на труда 
и тяхното влияние 

върху решенията на 
младите хора.

Стимулиране на 
клиентите да се 
реализират на 

пазара на труда.

Документиране 
на  информация и 

запис на  процеса по 
консултиране.

Продължаване на 
подкрепата на вече 
наетите на работа 

младежи.

Наличие на 
механизми за 
електронно 
и мобилно 

консултиране.

1.5. Индикатори за качеството, приложими при консултирането  
на младежи в неравностойно положение 

В рамките на проекта определени бяха допълнителни индикатори за качество, отразяващи 
спецификите на кариерно консултиране на младежи в неравностойно положение. 

Допълнителни индикатори за качество, отразяващи спецификите на кариерно консултиране на 
младежи в неравностойно положение

КОНТЕКСТ ВХОД ПРОЦЕС ИЗХОД РЕЗУЛТАТ
Индикатор Индикатор Индикатор Индикатор Индикатор

Адекватна преценка 
на нуждите на 

уязвимите групи, 
като например  
наличност на 
проучвания и 
статистики.

Осигуряване на  
специализирани 

услуги, пригодени 
към специфичните 

нужди на 
младежите в 

неравностойно 
положение.

Гъвкави програми, 
предлагащи 

усъвършенстван 
модел за 

консултиране 
на младежи в 

неравностойно 
положение.

Процент на 
завършващите 

курса на 
консултиране млади 
хора с увреждания.

Продължаване 
на подкрепата на 
вече наетите на 
работа младежи 
в неравностойно 

положение, 
ориентирана 
към успешно 

кариерно развитие 
и професионална 

реализация.
Увеличаване нивото 

на достъпност 
на услугите 
по кариерно 

консултиране, 
за младежи в 

неравностойно 
положение.

Точно познаване 
на  различните 

профили на 
младежи в 

неравностойно 
положение.

Наличие на 
специални 

инструменти/
оборудване за хора 

в неравностойно 
положение.
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1.6. Упражнение

След като сте се запознали с основната концепция на гарантиране на качеството при кариерното 
консултиране на младежи, може да проверите какво сте научили:

Предлагаме ви тест с варианти за определенията на някои от ключовите термини, свързани с процеса 
по ГК при кариерното консултиране на млади хора

Отбележете (✓) правилния отговор за всяко от следните твърдения.  

1. Понятието, което подпомага оценката на качествена характеристика или постигането на целите на 
качеството, се нарича: 
 a. Управление на качеството; 
 b. SWOT анализ;
 c. Индикатор за качество;

2. Дефинирането на качеството според различните заинтересовани страни, често свързвано с 
„ефективността“ на услугата с цел постигане на общи цели, се нарича:
 a. Процес по гарантиране на качеството;
 b. Цел на качеството;
 c. Индикатор за качеството;

3. .............................е набор от външни условия и изисквания, които оказват влияние върху кариерното 
консултиране на млади хора.
 a. Индикатор за качеството;
 b. Рамка на гарантиране на качеството; 
 c. Измерване действието на индикатора;

4. Контролът върху дейностите, който цели установяване на структуриран и добре дефиниран процес 
по ГК, се нарича: 
 a. Управление на качеството;
 b. Измерване действието на индикатора;
 c. Източник на доказателство за действието на индикатора;

5. Набор от индикатори за качество, приложими на даден етап от процеса по кариерното консултиране 
на млади хора: контекст – вход – процес – изход – резултат.
 a. Рамка за гарантиране на качеството; 
 b. Пет-етапен систематичен подход към качеството;
 c. Гарантиране на качеството;

6. .............................представлява информация или данни, доказващи действието на определен 
индикатор за качество:
 a. Модел на индикаторите;
 b. Цел на качеството; 
 c. Източник на доказателство за действието на индикатора; 

7. Гарантиране  на качеството: 
 a. Включва количествени и качествени измервания, доказващи функционирането на   
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 определени индикатори за качество; 
 b. Обхваща всички процедури, системни дейности и политика, предприети в рамките   
 на организацията, за да се удостовери, че предоставяните услуги отговарят на изисквания,   
 съответстващи на заложени стандарти;
 c. Включва набор от външни условия и изисквания, които оказват влияние върху кариерното  
 консултиране на младежи;

Правилните отговори ще намерите на страница 66

Гарантиране на качеството  
при кариерното консултиране на младежи



17 Помагало 
Гарантиране на качеството 

2
Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи

Целта на настоящата глава е да предостави на основните заинтересовани страни при услугите за кариерно 
консултиране - кариерните консултанти/преподаватели и мениджърите на центрове, предлагащи услуги за 
младежи - инструменти и насоки за прилагане на модела на индикаторите в практиката.

В първата част от главата са изброени основните насоки към мениджъри и кариерни консултанти при прилагане 
на гарантиране на качеството, на база детайлно разглеждане на индикаторите за качество, разпределени в 
петте етапа на процеса по кариерното консултиране. На всеки етап първо са представени общите препоръки, 
следвани от други, насочени към млади хора в неравностойно положение (МНП).

Във втората част от главата, внимание е обърнато на специални насоки за осигуряване на достъпност, които 
трябва да се вземат предвид при консултирането на младежи в неравностойно положение.

Последните две части представят примерни инструменти за измерване на качеството при кариерните услугите 
за млади хора, оценка на ниво система и на ниво процес.

2.1. Насоки за мениджъри и кариерни консултанти  
за прилагане на гарантиране на качеството  
при кариерното консултиране на младежи

За успешно прилагане на ГК в сферата на кариерното 
консултиране на младежи от особена важност е да се 
предложат на ключовите заинтересовани лица/страни 
- кариерни консултанти и мениджъри на организации, 
предоставящи кариерни услуги - конкретни, практически 
съвети за интерпретацията на индикаторите за качество на 
всеки етап на процеса по кариерното консултиране.

По-детайлно представяне на насоките бихте могли да 
намерите в ръководството: „Гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи“.
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Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи

Насоки за мениджъри (за някои от индикаторите):
етап Индикатор за качеството Насоки към мениджъра

К
О

Н
ТЕ

К
С

Т

Сътрудничество с местното 
общество и  родителите, 

партньорските институции, 
мрежи на национално и 

европейско ниво.

• определяйте точно целта и се придържайте към нея по време 
на различните дейности по сътрудничество и измерване на 
качеството им;
• установете механизми за контакт с местната общност и 
международни институции, както и за осъществяване на 
комуникация с тях;
• запознайте се с местната общност и социалния живот 
на клиентите ви. Регламентирайте достъпа до местни и 
международни структури; 
• измервайте степента на сътрудничество на местно, 
национално и международно ниво;

Подходящи и лесни за спазване 
законодателство  и  регулация в 

областта.

• запознайте се добре със законодателната рамка, която е 
различна в отделните държави, тъй като отразява различията в 
ПОО, културните традиции и спецификите на пазара на труда;

Наличност на помещения, 
количество и качество на  

оборудването и инструменти 
за предоставянето на  пълния 

набор от услуги свързани с 
кариерното консултиране.

• осигурете финансовите ресурси за закупуване на техническо 
оборудване; 
• изберете подходящи помещения и организирайте 
оборудването им; 
• подсигурете методически инструменти и технически 
средства, които да подпомагат процеса по кариерно 
консултиране;

Адекватна преценка на 
нуждите на уязвимите групи, 
като например  наличност на 

проучвания и статистики.

• oсигурете финансови средства, така че консултантът 
да разполага с актуална информация за консултиране на 
уязвимите групи – статистика, проучвания, специализирана 
литература; 
• oсигурете на кариерния консултант консултация с експерт в 
областта на уязвими групи (в случай на нужда);

Увеличаване нивото на 
достъпност на услугите по 
кариерно консултиране, за 
младежи в неравностойно 

положение.

• увеличете физическата достъпност на офис сградите, 
вземайки предвид аспекти като географско разположение, 
офисите да са разположени на първия етаж, наличие на рампи 
за инвалидни колички и т. н., когато се налага преместване в 
нови помещения; 
• насърчавайте създаването на интернет платформи, брошури, 
възможности за консултации по телефона или други средства, 
предназначени да увеличат достъпността на услугите за 
кариерно консултиране;
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ВХ
О

Д
Подходяща компетентност 

на  консултиращия  
персонал - запознат с 

пазара на труда и трудовите 
профили, изискванията  

на  работодателите и 
специфичните профили  на  

завършващите училище.

• предоставяйте на персонала актуална информация, 
специализирана литература и инструменти, за да са в течение 
на последните тенденции;  
• поддържайте информираността и компетентността си по 
отношение на състоянието на пазара на труда, промяната и 
появата на нови професии и промените в търсенето от страна 
на работодателите;

Осигуряване на  
специализирани услуги, 

пригодени към специфичните 
нужди на младежите в 

неравностойно положение.

• информирайте се за най-новите тенденции в 
специализираните услуги, адаптирани специално за млади хора 
в неравностойно положение; 
• финансирайте прилагането на специализирани услуги за 
постигане на по-ефективно кариерно консултиране на млади 
хора в неравностойно положение;

Точно познаване на  
различните профили на 

младежи в неравностойно 
положение.

• изисквайте от всеки консултант да актуализира непрекъснато 
познанията си, за да е запознат с различните профили на 
младежи в неравностойно положение;
•  предоставяйте на персонала актуална информация за 
полезни източници, статистики, проучвания, изследвания и т.н. 
за разпределението на различните профили в целевата група; 
• обменяйте опит и добри практики с други мениджъри;

Наличие на специални 
инструменти/оборудване 
за хора в неравностойно 

положение.

• предоставяйте финансови средства за оборудване за хора с 
увреждания; 
• ако достъпа до офиса изисква да се изкачват стълби, 
обмислете възможността за изграждане на рампи за инвалидни 
колички (или ако офисът не е на първия етаж, подсигурете 
сградата с асансьор);
• осигурете специализирани софтуерни приложения за хора 
с различни видове увреждания (би могло например да се 
създаде уеб портал с инструменти за консултиране по интернет 
според специфичните нужди на младите хора в неравностойно 
положение); 
• бъдете информирани за най-новите технологии и 
инструменти за кариерно консултиране, които се прилагат при 
работа с млади хора в неравностойно положение;

П
РО

Ц
ЕС Гъвкави програми, предлагащи 

усъвършенстван модел за 
консултиране на младежи в 
неравностойно положение.

• давайте повече свобода на консултанта, когато работи с 
млади хора в неравностойно положение да прилага гъвкави 
програми; 
• осигурявайте обратна връзка от други мениджъри за техния 
опит в прилагането на гъвкави програми; 
• споделяйте успешния си опит по отношение на практиката 
си с тези специални програми, насочени към младежи в 
неравностойно положение;
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И
ЗХ

О
Д Процент на завършващите 

курса на консултиране млади 
хора с увреждания.

• инициирайте проучвания, доклади, статистики за процента 
на младите хора в неравностойно положение, завършили курса 
на консултиране и предоставяйте на персонала обобщените 
резултати; 
• разпространявайте информация за ползите от процеса на 
консултиране (чрез интернет, брошури и т.н.);
• предоставяйте механизми за постоянна обратна връзка от 
клиентите, участвали в консултирането; 
• комуникирайте с местни и национални власти, акцентирайки 
върху значението на обратната връзка след завършване 
на самото консултиране и социалното и професионално 
приобщаване на младите хора в неравностойно положение;

РЕ
ЗУ

Л
ТА

Т

Продължаване на подкрепата 
на вече наетите на работа 
младежи в неравностойно 

положение.

• предоставяйте на консултантите механизми за 
продължаваща допълнителна подкрепа; 
• поддържайте контакти с мрежа от работодатели, за да 
получават информация от бившите си клиенти; 
• инициирайте проучвания и статистики за настоящия статус 
на бившите клиенти;

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Насоки за консултанти:
етап Индикатор за качество Насоки към кариерния консултант

К
О

Н
ТЕ

К
С

Т

Сътрудничество с  местното 
общество и родителите, 

партньорските институции, 
мрежи на  национално и 

европейско ниво.

• допринасяйте активно и предлагайте механизми за 
подобряване сътрудничеството на местно, национално и 
международно ниво; 
• предоставяйте на мениджърите обратна връзка за развитието 
на сътрудничеството. Установете механизми за  периодични 
контакти и дискусии между партньорите и мениджъра;

Подходящи и лесни за спазване 
законодателство  и  регулация в 

областта.

• търсете актуална и точна информация за пазара на труда на 
местно, национално и международно ниво; 
• оценявайте и интерпретирайте критично статистиката за 
пазара на труда;

Наличност на помещения, 
количество и качество на  

оборудването и инструменти 
за предоставянето на  пълния 

набор от услуги свързани с 
кариерното консултиране.

• избирайте от наличните средства/ инструменти най-
подходящите за всеки отделен клиент; 
• създавайте приятелска атмосфера (което включва евентуално 
пренареждане на помещенията и др.), за да се предразположи 
клиента;
• актуализирайте своевременно познанията си за 
съществуващите инструменти за кариерно консултиране;

Адекватна преценка на 
нуждите на уязвимите групи, 
като например  наличност на 

проучвания и статистики.

• запознайте се с видовете уязвими групи и техните 
специфични нужди;
• актуализирайте редовно познанията си за нуждите на 
уязвимите групи въз основа на налични проучвания и 
статистики; 
• осъществявайте проучвания, насочени към клиента, и 
изследвайте обратната връзка, получена от тях;
• прилагайте индивидуален подход, основан на специфичните 
особености на отделната личност;

Увеличаване нивото на 
достъпност на услугите по 
кариерно консултиране, за 
младежи в неравностойно 

положение.

• увеличавайте достъпността на подходите, методите и 
материалите използвани в процеса на консултиране (опростен 
език, ясен дизайн с достатъчно големи символи и т.н.);
• непрекъснато осъвременявайте познанията си относно  
умения като изграждане на съпричастност и невербална 
комуникация, с цел по гладко общуване и информиране на 
младите хора в неравностойно положение; 
• редовно осъвременявайте познанията си по отношение 
на последните подобрения за достъпност на младите хора в 
неравностойно положение; 
• използвайте наличното оборудване според нуждите на 
целевата група;
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ВХ
О

Д

Подходяща компетентност 
на  консултиращия  

персонал - запознат с 
пазара на труда и трудовите 

профили, изискванията  
на  работодателите и 

специфичните профили  на  
завършващите училище.

• планирайте, изработвайте, имплементирайте и оценявайте 
програми за професионално/кариерно развитие за 
продължаващо обучение, както и интервенции, които 
подпомагат управлението на кариерата; 
• помагайте индивидуално на всеки при определянето на 
техните нужди за професионално/кариерно развитие, както и 
нуждите им при определянето на реалистични цели; 
• използвайте подходящите ресурси и техника за 
професионално/кариерно развитие, за да подготвите клиентите 
си за пазара на труда; 
• съдействайте и си сътрудничете с агенции за подбор на 
персонал, работодателски организации и други заинтересовани 
страни, за да увеличите максимално  ползите от програмата/
услугата по кариерно консултиране; 
• насочвайте всеки индивидуално към подходящите за него 
ресурси и подкрепа в общността;

Желанието на младежа  да 
участва в процеса по кариерно 

консултиране.

• насърчавайте младежите да участват в процеса по кариерно 
консултиране; 
• определете (на базата на личностно-ориентиран подход) 
основните компетенции на младежа и подберете подходяща 
стратегия за мотивиране; 
• идентифицирайте конкретната област, в която младежът се 
нуждае от подкрепа;

Осигуряване на  
специализирани услуги, 

пригодени към специфичните 
нужди на младежите в 

неравностойно положение.

• непрекъснато задълбочавайте познанията си или се 
информирайте от други източници, за да можете по-най-
добрия начин да отговорите на специфичните нужди на 
младежите в неравностойно положение; 
• избирайте най-полезните и подходящи услуги, 
съответстващи на индивидуалността на младежите в 
неравностойно положение; 
• перманентно следете обратната връзка, както от 
мениджърите така и от клиентите, за ползата от 
специализираните услуги;

Точно познаване на  
различните профили на 

младежи в неравностойно 
положение.

• запознайте се в детайли с различните профили на младежи в 
неравностойно положение; 
• непрекъснато задълбочавайте познанията си за различните 
профили на младежи в неравностойно положение  
(и използвайте ефективно наученото); 
• обменяйте опит и добри практики, касаещи работата с 
младежи в неравностойно положение с други групи;

Наличие на специални 
инструменти/оборудване 
за хора в неравностойно 

положение.

• бъдете в крак с новостите в областта на инструментите за 
кариерно консултиране и се обучавайте и информирайте как се 
използват те; 
• подбирайте подходящите инструменти, за да съответстват  
те на специфичните нужди на младежите в неравностойно 
положение и им предоставяйте адекватна помощ при 
употребата на инструментите и/или оборудването;

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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П
РО

Ц
ЕС

 

Документиране на  
информация и запис на  

процеса по консултиране.

• разработете и въведете система за документиране и запис 
на процеса по консултиране, базираща се на използването 
на различни видове темплейти за оценяване прогреса при 
консултирането въз основа на качеството на услугите и 
удовлетворяване на специфичните нужди на клиента; 
• уверете се, че инструментите (съдържанието им) са 
подходящи за оценяването и запис на процеса по консултиране; 
• обменяйте мнения и информация с колеги от други 
институции за съществуващите инструменти за документиране 
и запис, за да подобрявате постоянно предоставяната услуга;

Гъвкави програми, предлагащи 
усъвършенстван модел за 

консултиране на младежи в 
неравностойно положение.

• прилагайте специализирани познания за поведението и 
различните подходи към младите хора в неравностойно 
положение (изразяването на съпричастност и умения за 
невербалното общуване); 
• окуражавайте самоувереността и активизирането на 
вътрешните ресурси на младежите; 
• информирайте се добре за възможностите за съчетаване на 
различни програми;
• избирайте комбинацията от подходи, която най-добре 
подхожда на нуждите на младежите в неравностойно 
положение; 
• прилагайте тези гъвкави програми на индивидуална основа, 
вземайки предвид нуждите на клиента като отправна точка в 
процеса по консултиране;

И
ЗХ

О
Д

Повишено самочувствие, 
самооценка и мотивация за 

включване в пазара на труда.

• оценявайте прогреса на клиента си чрез: 1. обратна връзка от 
него/нея, състояща се от списък с въпроси за личните умения 
и компетенции; 2. неговото/нейното желание за включване в 
пазара на труда; 
• инициирайте конкретни действия за навлизане на пазара на 
труда (писане на CV, мотивационно писмо, кандидатстване за 
конкретна позиция);

Степен на успеваемост сред 
младежите в неравностойно 

положение.

• организирайте непрекъснати дискусии за напредъка на 
клиентите по време на процеса, например тяхната гледна точка 
за ползите от процеса на консултиране, напредъка, който е 
постигнат, дали е отговорено на техните очаквания и т.н. 
• насърчавайте самоувереността на клиента си като 
периодично посочвате ползите и постигнатия напредък;
• заложете принципи и предоставяйте на клиента си 
информация за напредъка, до какъв етап е достигнал клиента и 
какво още трябва да се постигне, така че да е запознат до къде е 
стигнал;
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РЕ
ЗУ

Л
ТА

Т
Прилагане на придобитите 

умения (гледна точка на 
работодател и служител).

• опитайте се да получите обратна връзка от служителите 
- относно удовлетвореността им след получаване на 
консултантските услуги; 
• поддържайте контакти с работодателите на бившите ви 
клиенти, разучете тяхното мнение за новонаетите служители;
• наблюдавайте професионалното развитие на бившите ви 
клиенти;

Продължаване на подкрепата 
на вече наетите на работа 
младежи в неравностойно 

положение.

• предоставяйте подкрепа при адаптирането към новото 
работното място; 
• допринасяйте оказването на помощ и подкрепа на младежите 
в неравностойно положение на пазара на труда;
• покажете заинтересованост за по-нататъшното развитие на 
клиента, с цел дългосрочни ефекти от предоставените услуги;

Примери за приложението на някои от насоките  ◆  ◆  ◆
Детайлно познаване на различните профили на младежите в неравностойно положение: 
В Швейцария, например, всеки консултант по професионално ориентиране, (или кариерен консултант) 
който е член на Швейцарската федерация на психолозите, (www.psychologie.ch) трябва на всеки три 
години да отделя 240 часа за допълнително обучение, свързано с професионалната му дейност.
За един швейцарски професионалист, занимаващ се с кариерно консултиране, е „морално задължение 
да се грижи за членове на обществото които са в неравностойно положение“ и „активно да съдейства за 
справедливостта и равенството“. По този начин силно активната професионална позиция е обвързана 
с качеството на кариерното консултиране (Sveriges Vägledarförening, 1996).

Наличие специални инструменти/оборудване за хора с увреждания:
В Швейцария съществуват услуги за консултиране чрез интернет, които предлагат тестове за оценка на 
способностите, интересите и компетенциите онлайн. В много случаи този софтуер или сайтове могат 
да се адаптират към специфичните нужди на младите хора в неравностойно положение, като например 
използване на по-голям шрифт/надписи или избора на език.
  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆

2.2. Съвети за осигуряване на достъпна среда  
за млади хора в неравностойно положение

Достъпността е важен въпрос, що се касае до младежите в неравностойно положение, защото те 
често се сблъскват с препятствия, ограничаващи физическата или информационната достъпност 
до услугите по кариерно консултиране. Те задълбочават вече съществуващите, свързани с липса на 
самочувствие, като затрудняват активното и ефективно участие в процеса по консултирането.

Систематизирахме няколко типа затруднения, възпрепятстващи достъпността със съвети за 
преодоляването им в зависимост от препятствията, с които се сблъсква целевата група. Те са 
следните:

 Социални затруднения
•  вместо само да се изпращат информационни материали, би било добре консултантът 
лично  да посети места, където да се срещне с представители на тази група (сбирки на бивши/
настоящи зависими, центрове за самотни родители, училища и т.н.) Когато става въпрос за 
млади хора, жертви на дискриминация например, би било добре първият контакт да бъде 

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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осъществен лично;
 • някои от консултантите биха могли да са бивши членове на целевата група;

• обстановката в помещенията, където се осъществява консултирането, трябва да е близка до  
младите хора, така че те да се чувстват в приятелска атмосфера;

 Икономически затруднения
 • офисите да са достъпни до средствата за транспорт;
 • безплатни информационни материали;
 • възможности да се възстановят или субсидират разходите за консултирането;
 • възможност за безплатни консултации по телефона;

 Физически и ментални увреждания
 • да се осигурят рампи за инвалидни колички, ако се налага изкачването на стълби, за да се  
 стигне до офисите;
 • да се осигурят специални места за паркиране;
 • да се осигури специален софтуер за хора с различни видове увреждания (за повече   
 информация бихте могли да посетите www.w3.org);

• ако има подсигурен компютър за обществен достъп в офиса, направете интерфейса и 
процедурите възможно най-опростени, като махнете неупотребяваните икони, автоматизирате 
процедурите, създадете помощни обяснителни материали с разпечатки на отделните етапи на 
процедурите и т.н.;
• препоръчително е да има широк избор от средства на разположение на кариерния консултант 
като мултимедия и компютърни игри, например, да се използват нагледни материали, които 
може да са снабдени с надписи или видео материали;
• да има възможност за електронно обучение и онлайн консултации, а също и други писмени 
материали, разпространявани дистанционно (например уеб сайтове, обикновена или 
електронна поща);

 • информационните материали трябва да са на опростен, лесен за разбиране език;
 • дизайнът да бъде атрактивен, цветен, като се използват илюстрации;
 • да се използват материали с голям шрифт;
 • възможност да се използва жестомимичен език;

 Образователни затруднения
 • да се опрости материала, използван при консултирането, като се направи по-прагматичен, с  
 повече картинки, отколкото текст. Да се използва опростен език;
 • демонстрация на материала, информацията да е представена по повече от един начин;
 • да се осигури тиха среда без външни дразнители;

• опитайте по време на консултирането да не използвате или да напомняте за традиционните 
образователни методи (например, ако консултантът използва строг обучителен подход, има 
голяма вероятност един млад човек, отпаднал от системата на образованието, да се възпротиви 
и да не съдейства в процеса на консултирането);

 Културни различия
 • да се наемат консултанти от различни култури, говорещи различни езици или поне   
 запознати и уважаващи различията между културите;
 • да се преведат писмените материали, чрез които се популяризира услугата (уеб сайтове,   
 брошури и т.н.);
 • да се организират обучения, за да се представи местната култура, маниери и/или език;



26

Pantone 485 C Black

 Здравословни проблеми
 • да има възможност за електронно обучение и консултации онлайн, а също така и други   
 писмени материали, разпространявани дистанционно (например уеб сайтове или по пощата);
 • да се предоставят подходящи паркоместа;
 • да се осигурят асистенти за записване или четене, или съответните технически    
 приспособления;
 • да се предоставят просторни помещения;
 • да се планира внимателно употребата на почистващи препарати и пестициди;

 Географски затруднения
 • възможности за системи за електронно обучение, консултации онлайн и други писмени   
 материали, предоставяни дистанционно по пощата или на уеб сайтове например;
 • да се осигурят услуги за консултиране в отдалечените райони;
 • да се предостави на консултанта информация за вариантите за транспорт до офиса, за да   
 може той от своя страна да улесни достъпа на клиентите;

• ако е необходимо, да се организира транспортиране чрез автобуси, предоставени на младите 
хора от отдалечените райони с по-лоша инфраструктура (с ограничени средства за транспорт 
и др.);

2.3. Инструменти за измерване на индикаторите за качество

Една от основните характеристики на индикаторите за качество е, че могат да бъдат измерени, което 
прави по-конкретен понякога абстрактния и субективен процес по гарантиране на качеството. Тази 
тяхна функция спомага за регистриране степента на действие на отделните аспекти на кариерното 
консултиране на младежи във всеки етап (контекст – вход – процес – изход – резултат).

Съществуват различни начини за измерване на индикаторите за качество (ИК). Те могат да бъдат 
измерени както в степени, така и в точки. В следващите страници ще ви предложим няколко инструмента 
за измерване на ИК. Някои от инструментите са директно насочени към младежи в неравностойно 
положение (МНП).

 •

Инструмент за измерване на индикаторите за качество в степени
 
 Цел на инструмента: 
Чрез него ще можете да измерите качеството на предлаганата услуга като измерите нивото на действието 
на Индикаторите за качество на всеки етап от процеса по кариерно консултиране. 

 За кого е предназначен: 
Може да бъде ползван както от кариерния консултант, така и от мениджъра на кариерните услуги. 
Препоръчваме само подходящите индикатори за качество да се използват според съответната целева 
група.

 Вид използвано измерване:
В степени.

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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 Как се работи с инструмента: 
Инструментът за ГК представлява таблица с четири колони. Първата включва индикаторите за качество, 
втората съдържа някои пояснения за действието на всеки индикатор - информация за действието на 
индикатора. Степента на наличие/отсъствие на доказателството може да е в диапазона от 0 до 2 като 
всяка степен се тълкува, както следва: 
 0 – не съответства на информацията за действието на индикатора;
 1 – отчасти съответства на информацията за действието на индикатора;
 2 – изцяло съответства на информацията за действието на индикатора;

Въз основа на степените може да направите заключение за действието на всеки индикатор. Може да 
анализирате предимствата и недостатъците им и да впишете в колоната „Коментари“ някои мерки за 
тяхното подобрение, както и успешен опит, на който искате да наблегне. 

Инструмент за измерване на качеството при кариерното консултиране на младежи в степени:
Индикатор за 

качество
Информация за действието  

на индикатора
Степен
(0 до 2) Коментар

Сътрудничество с:
- местната общност и 
родители; 
- партньорство с други 
институции;
- сътрудничество на 
национално и Европейско 
ниво;

- Отговаря ли настоящото сътрудничество 
на нуждите на организацията ви?
- Достатъчно добре ли е развитото 
сътрудничеството? 
- Добре ли е планирано и организирано 
сътрудничеството?
- Съответства ли сътрудничеството на 
стратегията на организацията?

Координация/
синхронизация 
на националната, 
местна и вътрешно-
организационна 
политика.

- Отговаря ли услугата на изискванията 
и основните аспекти на националната, 
регионална и вътрешноорганизационна 
политика?

Подходящи и лесни за 
спазване законодателство  
и  регулация в областта.

- Лесно ли се прилага законодателството и 
наредбите към  предлаганите всекидневно 
услуги по кариерно консултиране?

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

- Капацитетът на помещенията отговаря 
ли на нуждите на процеса по кариерно 
консултиране? 
- Съответстват ли количеството 
и качеството на оборудването и 
инструментите за консултиране на 
нуждите на кариерното ориентиране?

Отчитане на местните 
и културни различия на 
пазара на труда и тяхното 
влияние върху решенията 
на младите хора.

- Влияят ли местните и културни 
различия върху решенията на младите 
хора по отношение на тяхната кариера?
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Подходяща 
компетентност на 
консултиращия персонал 
- да е запознат с:
- пазара на труда и 
профили на професиите;
- изискванията на 
работодателите;  
- специфичните профили 
на завършващите 
образованието си;

- Отговаря ли персонала, извършващ 
консултирането, на изискванията, 
налагани от предлаганата услуга?
- На ниво ли е компетентността на 
персонала, извършващ консултирането, за 
да изпълни предлаганата услуга?

Ключови компетенции, 
залегнали в учебната 
програма и учебния 
материал.

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

Желание на младежа 
да участва в процеса 
по кариерното 
консултиране.

- Силно ли са мотивирани младите 
хора да участват в процеса по кариерно 
консултиране? 
- Отговарят ли услугите по кариерно 
консултиране на очакванията на младите 
хора?

Разработка на подходи 
за управление на 
качеството.

- Отговарят ли подходите за гарантиране 
на качество на съществуващите нужди в 
организацията? 
- Използват ли се подходи за гарантиране 
на качество в процеса по консултирането?

Стимулиране на 
клиентите да се 
реализират на пазара на 
труда.

- Мотивирани ли са клиентите да се 
реализират на пазара на труда? 
- Съответстват ли методите и 
инструментите  за консултиране на 
нуждите и очакванията на клиентите?

Наличие на механизми 
за електронно и мобилно 
консултиране.

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

Гъвкави програми, които 
включват развитие на 
придобитите познания.

- Оценява ли се чрез специални методи 
напредъка на младежа след завършване на 
програмата? 
- Умеят ли клиентът и консултантът да 
работят с програмите и да ги адаптират 
според нуждите си?

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

- Имат ли готовност клиентите да работят 
след края на кариерното консултиране? 
- Съобразено ли е съдържанието на 
сесиите по кариерно консултиране с 
индивидуалните нужди за развитие на 
клиентите?

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Стабилно финансово 
и административно 
управление на 
организацията, 
предоставяща кариерно 
консултиране.

- Притежава ли организацията капацитет 
да управлява услугите по кариерно 
консултиране?
- Способна ли е организацията да 
осигури финансиране по кариерното 
консултиране? 
- Отговарят ли финансовото и 
административно управление на 
организацията на нуждите на нейните 
клиенти? 
- Отговарят ли финансовото и 
административно управление на 
организацията на нуждите на персонала, 
извършващ консултирането?

Имплементиране на 
система за управление на 
качеството в процеса по 
кариерно консултиране.

- Прилага ли се система за управление 
на качеството при процеса по 
консултирането? 
- Обосновано ли е прилагането на 
системата за управление на качество чрез 
документи и записи?

Документиране на  
информация и запис на  
процеса по консултиране.

- Достатъчни на брой ли са  различните 
инструменти за оценка и запис на 
същността в процеса по консултиране? 
- Подходящо ли е съдържанието на 
инструментите за целите на оценяването 
и документирането на процеса по 
кариерно консултиране? 

Показано усвояване на 
ключови компетенции.

- Помага ли кариерното консултиране да 
се усвоят ключовите компетенции?

Подобрено ниво 
на представяне по 
отношение на  основни 
умения, между които 
поемане на отговорност.

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

Повишено самочувствие, 
самооценка и мотивация 
за реализиране на пазара 
на труда.

 - Спомага ли консултирането клиентите 
да добият повече самочувствие и 
мотивация за реализация на пазара на 
труда?

Придобиване на 
официално признати 
квалификации.

- Помага ли консултирането на клиентите 
да придобият официално признати 
квалификации?

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

- Помага ли кариерното консултиране на 
клиентите да си намерят работа?

Качеството на 
заетостта, подобряване 
на перспективите за 
кариерно развитие.

- Помага ли консултирането на клиентите 
да се реализират успешно на работното 
място? 
- Подобрява ли консултирането 
перспективите им за работа?
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Назначаване на 
обучаващите се, за 6 
месеца след приключване 
процеса по кариерно 
консултиране.

- Отговаря ли кариерното консултиране 
на нуждите на клиентите?
- Отговаря ли кариерното консултиране 
на нуждите на пазара на труда?

Прилагане на 
придобитите умения 
(гледна точка на 
работодател и служител).

- Съответстват ли придобитите умения на  
нуждите на работодателя?
- Подходящи ли са придобитите умения 
за съществуващата ситуация на пазара на 
труда? 

Продължаване на 
подкрепата на вече 
наетите на работа 
младежи.

- Съответства ли оказваната подкрепа на 
нуждите на младите хора?
- Подходяща ли е оказваната подкрепа 
за настоящата икономическа и социална 
конюнктура? 

Анализ на местния 
и национален пазар 
на труда, за да бъде 
сигурно, че кариерното 
консултиране отговаря на 
нуждите.

- Отговаря ли кариерното консултиране 
на нуждите на пазара на труда?

•

Инструмент за измерване на индикаторите за качество в степени  
при консултиране на младежи в неравностойно положение

Инструментът е специално разработен да подпомогне кариерните консултанти и мениджърите на 
младежки и кариерни центрове, които предлагат кариерно консултиране на млади хора в неравностойно 
положение.
За информация относно целта на инструмента, начина на работа с него и тълкуването на степените, 
моля, вижте предходния инструмент.

Инструмент за измерване на индикатори за качество в степени при кариерното консултиране на 
младежи в неравностойно положение (МНП). 

Индикатор  
за качество

Информация за действието  
на индикатора

Степен
(0 до 2) Коментар

Адекватна преценка на 
нуждите на уязвимите 
групи, например 
чрез проучвания или 
статистики.

- Отразяват ли съществуващите 
проучвания за уязвимите групи техните 
специфични нужди?

Инструмент за измерване на Индикаторите за качество в степени

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Увеличаване нивото 
на достъпност на 
услугите по кариерно 
консултиране, за младежи 
в неравностойно 
положение.

- Отговаря ли оборудването на 
помещенията/центровете за консултиране 
на нуждите на младите хора в 
неравностойно положение?
Достъпни ли са информационните 
материали за хора в неравностойно 
положение?

Осигуряване на  
специализирани 
услуги, пригодени 
към специфичните 
нужди на младежите 
в неравностойно 
положение.

- Съотносими ли са специализираните 
услуги, предлагани от консултанта, 
към целите на услугата по кариерно 
консултиране?

Точно познаване на  
различните профили на 
младежи в неравностойно 
положение.

- Достатъчно добре обучен ли е 
кариерният консултант, за да отговори на 
очакванията на клиентите?

Наличие на специални 
инструменти/оборудване 
за хора в неравностойно 
положение.

- Отговарят ли използваните в процеса по 
консултиране средства и оборудване на 
нуждите на младите хора в неравностойно 
положение?

Гъвкави програми, 
предлагащи 
усъвършенстван модел 
за консултиране на 
младежи в неравностойно 
положение.

- Възможно ли е програмите да се 
адаптират към даден вид увреждане или 
проблем, с който се сблъсква клиента?

Процент на 
завършващите курса на 
консултиране млади хора 
с увреждания.

- Колко на брой клиенти са се възползвали 
от консултирането?

Продължаване на 
подкрепата на вече 
наетите на работа 
младежи в неравностойно 
положение, ориентирана 
към успешно 
кариерно развитие 
и професионална 
реализация.

- Подкрепят ли се вече наетите млади 
хора в неравностойно положение, за 
да запазят работата си и да се развиват 
професионално?

•

Инструмент за измерване на индикатори  
за качеството в точки 

 
 Цел на инструмента: 
Целта е да се даде възможност на различните заинтересовани страни да определят приоритетите си по 
отношение на модела на индикаторите (МИ). 
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 За кого е предназначен:  
Инструментът може да бъде използван както от кариерния консултант, така и от мениджъра на 
кариерните услуги. Препоръчително е само подходящите индикатори за качество да бъдат използвани 
съответната целева група.

 Вид използвано измерване: 
С точки.

 Как се работи с инструмента: 
Инструментът е във формата на таблица с четири колони, две от които са попълнени по следния 
начин: „Индикатори за качество“ и „Източник на информация за индикатора“, отнасящи се за всеки 
индикатор. Давайки определен брой точки като максимален за даден индикатор, вие оценявате 
приоритета на индикатора. Броят на дадените точки зависи от анализа на конкретна информация за 
индикатор. Накрая на таблицата има секция, в която може да впишете заключения и препоръки. 

Инструмент за измерване на индикатори за качество в  точки:

Индикатор за качество Макс. 
точки

Действ. 
точки Информация за индикатора

Сътрудничество с:
 - местни общности и родители;
- партньорство с други институции;
- сътрудничество на национално и 
европейско ниво;

• стратегия или план за действие за 
сътрудничество със споменатите целеви 
групи;
• брой и съдържание на споразуменията 
за сътрудничество/партньорство, които са 
постигнати; 
• брой на партньорствата със споменатата 
целева група в местни, национални, 
международни проекти, програми и 
подобни дейности;

Координация/синхронизация 
на националната, местна и 
вътрешноорганизационна политика.

• анализ на разработената вътрешна 
политика за гарантиране на качеството; 
• анализ на местната политика за 
гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране; 
• анализ на националната политика 
за гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране;
• анализ на политиката и насоките на 
ЕС за гарантиране на качеството при 
кариерното консултиране на младежи;

Подходящи и лесни за спазване 
законодателство и регулация в областта.

• опитът на консултанта да използва и 
заимства от  националното, регионално и 
местно законодателство в практиката си;
• изследвания за прилагането на 
националната, регионална или местна 
политика в областта на кариерното 
консултиране;

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Наличност на помещения, количество и 
качество на  оборудването и инструменти 
за предоставянето на  пълния набор 
от услуги свързани с кариерното 
консултиране.

• брой на помещенията, използвани 
при предлагането на услуги по кариерно 
консултиране; 
• брой на компютрите, използвани при 
предлагането на услуги по кариерно 
консултиране; 
• брой и съдържание на методиките 
за консултиране, използвани при 
консултирането; 
• брой и съдържание на инструментите за 
предоставяне на кариерно консултиране;

Отчитане на местните и културни 
различни на пазара на труда и тяхното 
влияние върху решенията на младите 
хора.

• официални данни за състоянието на 
пазара на труда; 
• проучвания за младите хора;
• проучвания за работодателите;

Подходяща компетентност на 
консултиращия персонал - да е запознат 
с: 
- пазара на труда и профилите на 
различните професии;
- изискванията на работодателите;  
- специфичните профили на 
завършващите образованието си;

• портфолио на консултанта :
       ◉ автобиография на консултанта;
       ◉ документи, доказващи официално 
признатите квалификации на 
консултанта; 
       ◉ документи, които показват 
повишаването на квалификациите на 
консултиращия персонал; 
       ◉ оценка за консултанта, извършена 
от специално назначен служител в 
организацията; 
       ◉ копия от инструментите за 
консултиране, използваните методики, и 
т.н.. разработени от консултанта за целите 
на консултирането; 
       ◉ самоанализ и самооценка  на 
консултанта;

Ключови компетенции, залегнали в 
учебната програма и учебния материал.

• оценяване по учебния материал и 
програма, използвани в процеса на 
консултиране;
• сравнение дали ключовите 
компетенции, залегнали в програмата 
съответстват на нуждите на пазара на 
труда;
• отношението на клиента към ключовите 
компетенции, предоставени в учебната 
програма и материали; 
• отношение на социалните партньори 
към ключовите компетенции, залегнали в 
учебна програма и материали; 

Желание на младежа да участва в процеса 
по кариерното консултиране.

• проучвания/изследвания на нуждите, 
очакванията и мотивацията на младите 
хора; 
• записи от сесиите на консултиране;
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Разработка на подходи за управление на 
качеството.

• рамки за управление на качеството, 
разработени системи или инструменти за 
консултиране (съдържание и употреба в 
ежедневната работа);

Стимулиране на клиентите да се 
реализират на пазара на труда.

• записи на консултанта от процеса на 
консултиране и мотивацията на клиента 
да се реализира на пазара на труда; 
• оценка на методиката и материалите, 
използвани в процеса на консултиране; 
• специализирани инструменти и методи 
за развитие на предприемаческите 
способности на клиентите, използвани в 
процеса на консултиране;

Наличие на механизми за електронно и 
мобилно консултиране.

• брой и съдържание на средствата, 
използващи ИКТ1 с цел кариерно 
развитие;
• брой и съдържание на услугите, 
включващи електронно консултиране; 
• брой и съдържание на обучителните 
програми за кариерно развитие базирани 
на електронно обучение;

Гъвкави програми, които включват 
развитие на придобитите познания.

• брой и съдържание на инструментите 
и методите за оценка на индивидуалния 
напредък на клиента, залегнали в 
програмите за консултиране; 
• опита на консултанта в работата с 
програмата (доказано чрез портфолиото 
на консултанта);
• гледната точка на клиента за 
възможностите за адаптиране на 
програмата;

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

• брой на клиентите, възползвали се от 
услугата за определен период; 
• съдържание на отделните сесии в 
процеса по кариерно консултиране;
• опита на консултанта и самоанализ 
(доказани чрез портфолиото на 
консултанта); 
• обратна връзка и оценка от клиента на 
процеса на консултиране;

Стабилно финансово и административно 
управление на организацията, 
предоставяща кариерно консултиране.

• вътрешни правила на организацията; 
• стратегия на организацията по 
отношение предлагане на услугата 
кариерно консултиране; 
• документи, доказващи финансовата 
обезпеченост на организацията; 
• компетентност и квалификации 
на административния персонал на 
организацията;

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Имплементиране на система за 
управление на качеството в процеса по 
кариерно консултиране.

• вътрешна политика за гарантиране 
на качеството (оценка на основните 
критерии и системата за ГК в 
организацията);
• план за прилагане на система за 
управление на качеството в кариерното 
консултиране; 
• компетентност и квалификации на 
персонала, свързан с прилагане на система 
за управление на качеството;

Документиране на  информация и запис 
на  процеса по консултиране.

• брой и съдържание на средствата и 
методите, използвани при оценката 
и регистрирането на процеса на 
консултиране;

Показано усвояване на ключови 
компетенции.

• досиета, водени от консултанта за 
постиженията на клиента; 
• самооценка от страна на клиента по 
отношение личните постижения;
• обратна връзка от работодателите, 
наели консултирани клиенти;

Подобрено ниво на представяне по 
отношение на  основни умения, между 
които поемане на отговорност.

• специализирани инструменти или 
методи, доказващи напредъка на клиента; 
• обратна връзка от страна на клиента;
• записи на консултанта за постиженията 
на клиента; 
• обратна връзка от работодателите, 
наели консултирани клиенти;

Повишено самочувствие, самооценка 
и мотивация за включване в пазара на 
труда.

• обратна връзка от клиента;
• записи на консултанта за постиженията 
и напредъка на клиентите;

Придобиване на официално признати 
квалификации.

• документи, доказващи придобиването 
на официално признати квалификации;

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

• проучвания за клиентите;
• официални данни от агенциите за 
подбор на персонал; 
• проучвания и изследвания на заетостта 
на клиентите и тяхното удовлетворение 
от получените услуги по кариерно 
консултиране; 
• обратна връзка от клиента;

Качеството на заетостта, подобряване на 
перспективите за кариерно развитие.

• официални данни от агенциите за 
подбор на персонал;
• проучвания за клиентите;
• проучвания и изследвания за заетостта 
на клиентите и тяхното удовлетворение 
от получените услуги на кариерно 
консултиране; 
• обратна връзка от клиент;
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Назначаване на обучаващите се, за 6 
месеца след приключване процеса по 
кариерно консултиране.

• проучвания за клиентите;
• официални данни от агенциите за 
подбор на персонал;
• изследвания и анализи върху заетостта 
на клиентите и тяхната удовлетвореност 
след осъществяване на услугите по 
кариерно консултиране;
• обратна връзка от клиентите;

Прилагане на придобитите умения (гледна 
точка на работодател и служител).

• проучвания и обратна връзка от 
служителите;
• проучвания и изследвания на заетостта 
на клиентите и тяхното удовлетворение от 
кариерното консултиране; 
• проучвания за работодателите;

Продължаване на подкрепата на вече 
наетите на работа младежи.

• проучвания и обратна връзка от 
служителите; 
• проучвания за работодателите;

Оценка на местния и национален пазар 
на труда, за да бъде съдържанието на 
кариерното консултиране адекватно.

• официални данни за състоянието на 
пазара на труда;
• проучвания за настоящи служители 
(бивши клиенти на кариерното 
консултиране);
• проучвания и изследване на нивото 
на заетост на клиентите и тяхното 
удовлетворение след получената услуга на 
кариерно консултиране; 
• проучвания за работодателите;

ОБЩО:

Заключение и препоръки:

 
•

Инструмент за измерване на индикаторите за качество  
в точки, при консултиране на младежи в неравностойно положение

Инструментът е специално разработен да подпомогне кариерните консултанти и мениджърите на 
младежки кариерни центрове, които предлагат кариерно консултиране на млади хора в неравностойно 
положение. 

За информация относно целта на инструмента, начина на работа с него, моля, вижте предходния 
инструмент.

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Инструмент за измерване на индикаторите за качество в точки (при консултирането на младежи в 
неравностойно положение)

Индикатор за качество Макс. 
точки

Действ. 
точки

Източник на информация  
за индикатора

(променлива на индикатора)

Адекватна преценка на нуждите на 
уязвимите групи, като например  
наличност на проучвания и статистики.

• оценка на качеството, специално 
адаптирана за хора в неравностойно 
положение; 
• доклад за анализ на потребностите, 
статистики и т.н.;

Увеличаване нивото на достъпност на 
услугите по кариерно консултиране, за 
младежи в неравностойно положение.

• наличие и брой на помещенията, 
подходящо оборудвани да приемат 
младите хора в неравностойно положение; 
• брой на вариантите за получаване на 
информация за услугите на кариерно 
консултиране; 
• наличие на различни видове 
информационни материали;
• обратна връзка от клиента;

Осигуряване на  специализирани услуги, 
пригодени към специфичните нужди на 
младежите в неравностойно положение.

• изследвания върху специализираните 
услуги, предлагани при кариерното 
консултиране на млади хора в 
неравностойно положение; 
• брой специализирани услуги, 
ориентирани към нуждите на уязвимите 
групи; 

Точно познаване на  различните профили 
на младежи в неравностойно положение.

• документи, показващи повишените 
квалификации, съответстващи на 
нуждите на клиента; 
• портфолио, отразяващо предлаганите 
специализирани услуги; 

Наличие на специални инструменти/
оборудване за хора в неравностойно 
положение.

• копия от инструментите за 
консултиране и методиката, специално 
насочени и адаптирани за нуждите на 
целевата група; 
• самооценка от страна на консултанта;

Гъвкави програми, предлагащи 
усъвършенстван модел за консултиране на 
млади хора в неравностойно положение.

• брой на вариантите за промяна 
на програмата, без да се попречи на 
постигането на очакваните резултати; 
• опит на консултанта в работата с 
гъвкави програми.
• обратна връзка от страна на клиента;

Процент на завършващите курса на 
консултиране млади хора с увреждания.

• обратна връзка от клиента;
• запис на постиженията на клиента; 
• статистики за броя на клиентите 
от целевата група, които са били 
консултирани;
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Продължаване на подкрепата на 
вече наетите на работа младежи в 
неравностойно положение, ориентирана 
към успешно кариерно развитие и 
професионална реализация.

• записи на консултанта за напредъка на 
клиента, обхващащи по-дълъг период от 
време;  
• обратна връзка от работодателите;
• обратна връзка от клиента; 
• проучвания за настоящи служители 
(бивши клиенти);

Допълнителна и по-пълна информация по отношение измерването на индикаторите за качество 
може да намерите в ръководството „Гарантиране на качеството при кариерно консултиране на 
младежи“.

2.4. Инструменти за прилагането на процеса  
по гарантиране на качество

Предлагаме на вниманието ви няколко полезни инструмента, които могат да се използват в процеса 
по ГК при кариерното консултиране на младежи. Партньорската работа по проект „Гарантиране на 
качеството при кариерното консултиране на младежи“ разработи редица подобни инструменти. Някои 
от тях са в хартиен вариант, като предложените по-долу. Останалите са интерактивни инструменти 
в електронен формат - мултимедийни тестове и игри, които са достъпни на Виртуалния център за 
гарантиране на качеството (VQAC - Virtual Quality Assurance Center) на адрес: www.vqac.org .

 •

Анализ на контекста на предлаганата услуга
 
 Цел на инструмента: 
Чрез инструмента се цели да се анализира средата, в рамките на която действа организацията, и да се 
достигне до предложения за по-добрата им взаимовръзка.

 За кого е предназначен:  
Както за кариерен консултант, така и за мениджър на институция, предоставяща кариерно консултиране 
на младежи.

 Как да се използва: 
Използвайте въпросите в таблицата по-долу, за да анализирате средата, в рамките на която работи 
вашата организация; помислете за контекста в който действа организацията ви.

Как влияе работата на другите организации в същата сфера върху вашата организация?

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Кои са основните политически или социални инициативи за промяна, които влияят върху стратегическите 
цели на вашата организация? По какъв начин оказват влияние те?

Кои са основните икономически и политически въпроси, които засягат организацията ви? По какъв начин?

Има ли други аспекти на средата, които считате за важни? Обяснете значимостта им.

Използвайте анализа, за да направите предложения за промени в предоставената от вас услуга, като 
специално вземете предвид средата, в която работи организацията.  

 
•

Анализ на заинтересованите лица/страни в организацията
 
 Цел на инструмента: 
Основната цел на този инструмент е да предостави списък с всички заинтересовани лица/страни, 
ангажирани в процеса по ГК в рамките на вашата организация, както и да изясни техните отговорности 
и интереси. Чрез инструмента ще улесните прилагането на ГК при услугите по кариерно консултиране 
и ще внесете яснота по отношение задачите и отговорностите. 

 За кого е предназначен:  
Както за кариерен консултант, така и за мениджър на институция, предоставяща кариерно консултиране 
на младежи.

 Как да се използва: 
Първо, впишете всички заинтересовани лица/страни, ангажирани с ГК във вашата организация; 
Второ, отбележете техния интерес - дали е силен или слаб; Трето, посочете дали влиянието им във 
вашата организация е голямо или малко. В четвъртата колона може да включите всякакви коментари 
по отношение на същността на заинтересованите лица.
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Анализ на заинтересованите лица/страни в организацията
Заинтересовано 

лице/страна Интерес Правомощия Коментари

По- детайлна информация за основните заинтересовани лица/страни в процеса по ГК както и 
техните роли, може да намерите в ръководството „Гарантиране на качеството при кариерното 
консултиране на младежи“.

•

Инструмент за оценка и анализ на практиката  
на консултанта

 
 Цел на инструмента: 
Целта е да се предостави на консултанта набор от структурирани въпроси, за оценка и анализ на дадена 
дейност, за да определи ГК при процеса на кариерно консултиране. 

 От кого може да се ползва:  
От младежки кариерни консултанти. 

 Как да се използва: 
Инструментът се състои се от две основни части. Първата е свързана с оценяването, а втората се 
занимава със значението на самоанализа и рефлексията. Следвайте дадените инструкции: 

Стъпка 1:

Изберете конкретен проблем, интервю, среща на екипа или случай от практиката Ви, случил се през 
последните пет дни. Опитайте се да отговорите на въпросите в следната таблица:

Накратко опишете какво се случи.

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Обяснете как се справихте в този случай.

Смятате ли че се справихте добре? Обосновете отговора си.

На знания от практиката си ли разчитахте, когато реагирахте на случая, или на образованието си?

Разсъждавахте ли върху действията си в процеса на работата? 
Ако е така, какво анализирахте? А ако не, с какво би бил полезен този подход в бъдеще?

Помогна ли ви този случай с идеи за практиката като цяло? Ако е така, какви бяха идеите?

Отчитайки анализа на вашата практика, кой е най-добрия начин според вас другите консултанти да 
подхождат към анализа?

Стъпка 2: 

Анализирайте практиката си по един ( или всички) от следните начини:
 • анализ на отделна сесия от процеса на консултиране
 • анализ на случай от практиката с цел оценка на следваните теми и модели;
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Анализ на отделна сесия от процеса по консултирането
Как започна сесията?

Какъв успех имаше процеса по консултирането?

Какво се случи по време на сесията?

Какъв беше крайния резултат?

Бе ли отговорено на нуждите на младия човек? Ако е така, как бе постигнато това?

Ако не бе отговорено на нуждите, каква бе причината за това?

Бяхте ли удовлетворени от работата си по време на занятието? Ако отговорът е да, защо? Ако е не какво може 
да се направи, за да подобрите работата си?

Анализ на добри практики
(включва подбор на добри практики и техния анализ)

Колко от резултатите от тези случаи бяха задоволителни, т.е. колко отговориха (или поне отчасти отговориха) 
на нуждите на младите хора?

В случаите, в които беше отговорено на нуждите на младите хора, имаше ли конкретен успешен подход, който 
използвахте?

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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Когато не беше отговорено на нуждите на младия човек, кои бяха пречките, останали непреодоляни? 

Може ли да направите обобщаващи изводи при извършения анализ на случаите?  

 
•

Инструмент за оценка на характеристиките на процеса  
по кариерно консултиране  

и степента, в която съответстват на нуждите на клиентите
 
 Цел на инструмента: 
Можете да го използвате, за да проверите в каква степен услугата, която предлагате отговаря на нуждите 
на клиента. 

 От кого може да се ползва: 
От младежки кариерни консултанти.

 Как да се използва: 
Впишете всички характеристики на услугата по кариерно консултиране, предлагана от вас, както и 
потребностите на клиентите. Отбележете чрез знаците, предложени по-долу, дали връзката между 
съответните характеристики и потребностите на клиентите е силна, умерена или слаба. 

Символи за отбелязване:
     връзката е силна;
     връзката е умерена;
     връзката е слаба;
 
Инструмент за оценка на характеристиките на процеса на кариерно консултиране и степента, в 
която съответстват на нуждите на клиентите:

Потребности  
на клиентите

Характеристики на услугата
Х-ка 1 Х-ка 2 Х-ка 3 Х-ка 3

Потребност 1

Потребност 2

Потребност 3

ЗАБЕЛЕЖКА: --------------------------------------------------------------
Може да използвате своя система за степенуване или отбелязване, за да отразите връзката между 
характеристиките на кариерното консултиране и потребностите на вашите клиенти. 
---------------------------------------------------------------------------------
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2.5. Упражнение

В процеса на прилагане на ГК в рамките на организацията е изключително важно да сте наясно и да 
използвате потенциала на индикаторите за качество в зависимост от различните подходи към ГК при 
кариерното консултиране на младежи.

Следващото упражнение ще ви помогне да проверите в каква степен можете да класифицирате 
индикаторите за качество в различните категории според различните подходи към качеството: 

Разпределете следните индикатори за качество в съответните категории, като поставяте по един 
индикатор в категория: 

▶

В зависимост от вида и 
същността на последствията 
(измерими или абстрактни)

В зависимост от  
организационните аспекти  

на институцията

Въз основа на пет-етапния  
подход към качеството

„твърд“ - пряк индикатор 

.........................................

Индикатор на системата

.........................................

Индикатор на входа

.........................................

„мек“ - косвен индикатор 

.........................................

Индикатор на процеса

.........................................

Индикатор на контекста

.........................................

▶

▶

▶

▶

▶

1. Подходяща компетентност на персонала, извършващ консултирането. 

2. Гъвкави програми, които включват развитие на придобитите познания.

3. Повишено самочувствие, самооценка и мотивация за реализиране на пазара на труда.             

4. Стабилно финансово и административно управление на консултиращата организация.            

5. Постигнати ключови компетенции.                                                    

6. Отчитане на местните и културни различни на пазара на труда и тяхното влияние върху решенията 
на младите хора.

Правилните отговори ще намерите на страница 66

Прилагане на модела на индикаторите  
в кариерното консултиране на младежи
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3 
Добри практики

Следните четири случая представят съществуващите практики за гарантиране на качество при кариерното 
консултиране на младежи в България, Великобритания и Ирландия. Те следват четирите етапа на процеса 
по гарантиране на качеството, които са: планиране, имплементиране, оценка и анализ, и преглед (за повече 
информация се обърнете към ръководството „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на 
младежи“, част 2, глава 3). На всеки от тези етапи се прилагат различни инструменти за ГК. Тези инструменти 
са представени във втора глава (по-подробно теоретично обяснение по въпроса може да намерите в 
ръководството „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на младежи“). 

Първата добра практика разглежда прилагането на ГК в мрежа от младежки кариерни центрове. Тя набелязва 
някои от основните принципи въз основа, на които трябва да се изгради системата на ГК, определя ясни 
цели и лица, отговорни за постигането им и представя процеса, като набляга на събирането на информация. 
Втората и третата добри практики показват прагматичен и детайлен план за начина, по който се реализира 
ГК, следвайки вече споменатите етапи. Последната практика набляга на самооценката, която е много важен 
аспект от ГК. Тя представя разнообразни инструменти, използвани в практиката във Великобритания.

Добрите практики обобщават опита, придобит в трите държави при прилагането на ГК при кариерно 
консултиране на младежи и илюстрират практически теоретичното съдържание на ръководството и 
помагалото, разработени в рамките на проекта.

3.1. Гарантиране на качеството  
в студентски кариерни центрове в България

СОКИ и НСИКЦ представят опита на мрежа от осем студентски кариерни центъра с основна целева група 
- ученици и/или студенти. Центровете са разположени основно в по-големите („университетски“) градове в 
България. Техните потребители са основно студенти от университетите, но предлагат услугите си също така и 
на ученици. Други центрове работят и с двете групи от младежи – студенти и учници.

 К а к  б е  п о с т а в е н о  н а ч а л о т о ?
Гарантиране на качеството при кариерното консултиране в мрежата от студентските информационни 
и кариерни центрове в България е сравнително нов процес, стартирал 
в последните години като комбинация от децентрализиран и 
централизиран подход. От една страна, процесът е иницииран от местните 
студентски центрове на някои университети, а от друга е обобщен в Хартата 
с препоръки на Националния студентски информационен и кариерен 
център (НСИКЦ) в София. По принцип системата за ГК в студентските 
центрове е вътрешна, въпреки че включва и някои процедури за външно 
оценяване.

 О с н о в н и  п р и н ц и п и
НСИКЦ въвежда основните принципи, на които трябва да се основава 
системата за ГК:
 • системата за ГК трябва непрекъснато да подобрява областите с  
 ниско ниво на качество;
 • системата за ГК трябва да документира процеса по ГК;
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 • системата за ГК трябва да включва основните процеси на кариерните услуги;
 • системата за ГК трябва да води до установяването на процедури за подобряване на   
 качеството;

 О б л а с т и  н у ж д а е щ и  с е  о т  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о
Като се имат предвид различните заинтересовани лица и централната роля на младежа и консултанта 
в ежедневните услуги за консултиране, е реализирано проучване, което цели да определи областите 
с ниско качество. Центровете  идентифицираха 2 основни области  -  качество на ниво система 
(мениджмънт и администрация, технически ресурси, достъп и т.н.) и качество на ниво процес на 
консултиране (ресурси - процес - резултати). Тези две основни области бяха разделени на шест 
конкретни под-области:

1. Управление (включително и управление на качеството).

2. Ресурси (човешки, технически, информационни/библиотечни).

3. Процес на консултиране.

4. Обучителни програми за консултиране.

5. Проекти.

6. Сътрудничество (включително и международно сътрудничество, връзки към международна база 
данни, услуги и т.н.).

За всяка една от тези области бяха определени целта на качеството и съответното отговорно лице/
звено:

Области 
нуждаещи се 

от гарантиране 
на качеството

Цел на качеството Основно отговорно 
лице

Управление
Управлението трябва да включва мерки, гарантиращи 
всекидневната работа, качеството и ефективността на 
кариерните услуги.

Мениджър/ръководител

Ресурси Ресурсите на центъра трябва да гарантират предоставяне 
на услугите и достъпа на потребителите и консултантите. Мениджър

Процес на 
консултиране

Процесът на консултиране трябва да бъде на 
професионално ниво и да е целенасочен, съобразен с 
клиентите (да взема предвид профила на клиентите).

Мениджър и Централен 
консултативен комитет.

Обучителни 
програми за 
консултиране

Обучителните програми трябва да са целенасочени 
и да развиват уменията на студентите/учениците да 
планират кариерата си; обучението трябва да съчетава 
традиционното  обучение  с дистанционното и използване 
предимствата на съвременните медии.

Централния 
консултативен съвет и 
създателите на обучения.

Проекти

Центърът трябва да инициира проекти в областта на 
неформалното обучение и младежки обмени ежегодно, 
за да увеличи практическите умения на консултантите 
и младежките работници като цяло, както и да разшири 
кръгозора им; Проектите трябва да дават възможност на 
центровете да увеличат влиянието си сред целевата група 
и да включват както консултанти и младежки работници, 
така и младежи.

Мениджър

Добри практики
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Сътрудничество

Дейностите, свързани със сътрудничеството, трябва да 
водят до обмяна на опит и трансфер на добри практики 
и съвременни подходи.  Сътрудничеството трябва също 
така да увеличи достъпа до ресурсите на други центрове 
в и извън страната. Сътрудничеството с местните власти 
(местните университети /училища, община и т.н.) е също 
много важно.

Управителен съвет на 
Центъра

 
 С ъ б и р а н е  н а  д а н н и  з а  г а р а н т и р а н е  н а  к а ч е с т в о т о
За ежедневното прилагане на системата за ГК е важно да се конкретизира източника на събраната 
информация. Съществуват четири основни начина на събиране на данни:

Начини за събиране на информация Описание

Шестмесечни дискусии

На всеки шест месеца се провеждат дискусии на 
основата на диалог с мениджърите, консултантите и 
обучителите, при които се представят подходите за 
гарантиране на качество, получава се обратна връзка 
и се дават необходимите обяснения.

Ежегодни мероприятия за обратна връзка

Всяка година центровете разпространяват 
въпросници, организират фокус групи и срещи 
със заинтересованите лица, на които резултатите 
се систематизират и анализират; Има въпросници 
за консултанти и за потребители; Осъществяват 
се и срещи за получаване на обратна връзка от 
работодатели, спонсори и местните власти, когато 
имат отношение към процеса.

Дейности за извършването на оценка

Обикновено веднъж на две години се провежда 
процедура по оценяване, при която експертите от 
НСИКЦ събират данни за дейността на центъра и 
правят външни препоръки; в случай, че препоръките 
не се спазят, има възможност да се предприемат 
някои административни мерки.

Онлайн дейности и онлайн присъствие

Това е изцяло нова област, но координиращото 
тяло (НСИКЦ) се опитва да събере информация 
чрез ползване на онлайн присъствието на центъра 
(неговия сайт, наличните онлайн услуги, блогове, 
интернет форуми и т.н.).

  Н я к о и  в а ж н и  д о к у м е н т и  з а  с и с т е м а т а  н а  Г К
Съществуват някои документи за вътрешно ползване, чрез които се прилага системата за ГК. Целта на 
документите е да зададат правила за някои аспекти на ГК и да предоставят на центровете практически 
инструменти. Ето и част от тези документи:

 Управление
 • промоционална брошура за ГК - брошурата описва накратко целите и значението на ГК за  
 студентските кариерни центрове;
 • правила за администрирането и организиране дейността на центровете включваща   
 планиране, ресурси, достъп и т.н.;
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 • въпросници за самооценка;
 • пример - списък от индикатори за ГК на процеса на консултиране (в процес на развитие )
 • доклади за плана на управлението на качеството;

 Процеса на консултиране
 • наръчници за консултанти, брошури за консултанти и онлайн инструменти за кариерно   
 консултиране;
 • формуляри за клиента, документиращи процеса на консултиране;
 • списък от индикатори  за ГК на процеса на консултиране (в процес на развитие)
 • централизирана база данни и допълнителни помощни  онлайн услуги за консултанти  (например  
 www.careercenteronline.org, www.euronetyouth.org);
 • списък от акредитирани бакалавърски, магистърски и други програми в университетите за  
 придобиване на квалификация за кариерно консултиране;

 Проекти
 • правила за подготвяне на годишния план на дейностите и проектите;
 • препоръки за местно и международно сътрудничество;
 • национална база данни за възможностите за финансиране, включително и списък от   
 програми на Европейския съюз, в същата област (www.euronetyouth.org и www.eurodesk.bg);

Тъй като процесът на ГК при кариерното консултиране на младежи в България е на начален етап, 
някои от документите за ГК са все още в процес на разработване.

Добри практики
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3.2. Гарантиране на качеството при кариерното консултиране  
на младежи в неравностойно положение,  

приложено в неправителствена организация в България

Процесът по гарантиране на качество при кариерното консултиране на хора в неравностойно положение 
беше приложен в неправителствената организация (НПО) Асоциация „Мария Кюри“ (АМК), която предлага 
услуги по кариерно консултиране за хора в неравностойно положение. АМК се занимава с дейности, насочени 
предимно към хора с увреждания. Екипът на Асоциацията има обширни познания по въпросите касаещи   
уврежданията по отношение на: образование, обучение и трудова заетост. Асоциацията обединява експерти 
в различни области: различни видове увреждания, професионално обучение и кариерно ориентиране, 
мениджмънт на образованието, електронно обучение, системи за дистанционно обучение, законодателство 
и т.н.

В България младият човек в неравностойно положение (МНП) има ограничен избор по отношение кариерни 
услуги. Повечето от услугите в бюрата по труда не са насочени към специална целева група, а предоставят 
кариерно консултиране на всякакъв  вид групи.

Прилагането следваше четирите основни етапа на процеса по  ГК.

Етап 1: 
Планиране

ГК бе приложено на следните нива: 1) Управление, 2) Процес на консултиране, 3) Ресурси
Във всяка от тези области беше определена цел за постигане на качество и отговорно лице. 

1. Управление: мениджърът трябва да предостави мерки и техники, за да осигури качеството на услугите, 
предоставяни в организацията; трябва да предоставя подкрепа чрез контакти и финансиране.

2. Процес на консултиране: консултирането на младия човек в неравностойно положение трябва 
да бъде на необходимото ниво, така че да отговори на нуждите на младите хора в затруднение и да 
удовлетвори очакванията на клиентите. Кариерният консултант е отговорен за тези въпроси.

3. Ресурси: ресурсите, използвани в процеса по кариерно консултиране на млади хора в неравностойно 
положение трябва изцяло да съответстват на нуждите им, така че да се увеличи максимално както 
достъпността, така и качеството на процеса. И мениджърът и кариерният консултант отговарят за 
тези въпроси.

Доброто планиране изисква определянето на ясни и измерими цели, които могат да бъдат разбити на 
конкретни изпълними задачи.

Следната фигура представя примерна схема за разработване на плана:  

Пример за план при гарантиране на качеството по отношение на ресурсите:

Обща цел: Да се увеличи качеството на ресурсите, използвани при консултирането на млади хора в 
неравностойно положение, и популярността на предлаганата услуга.
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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

▶
▶ ▶▶

▶ ▶

Цели: 1. Да се подобри физическата достъпност на помещенията.

 2. Да се подобри достъпността на информацията за младите хора в неравностойно   
 положение.

 3. Да се разширят познанията на кариерните консултанти за различните видове    
 профили на хората в неравностойно положение.

 Цел 1
Задача 1: Да се осигури нова сграда с по-голям брой помещения, в която да се 
удовлетвори нуждата на клиента от запазване на конфиденциалността.
Задача 2: Да се оборудват помещенията със системи за звукова и зрителна 
сигнализация.
Задача 3: Да се оборудват помещенията с рампи за инвалидни колички.
Задача 4: Да се разработи електронен курс на обучение „Как да си намеря работа?“ за 
хора в неравностойно положение.
Задача 5: Да се представи възможност за консултации по телефона.

 Цел 2
Задача 1: Да се създаде интернет сайт.
Задача 2: Да се създадат брошури.
Задача 3: Да се оборудват използваните компютри с програми с по-големи букви и 
знаци, обяснителни надписи на хартия, съпътстващи клавиатурата и да се намали 
броя на иконите на десктопа.

 Цел 3
Задача 1: Да се разработят официални изисквания за образованието, което трябва да 
има консултанта.
Задача 2: Да се изисква определен минимум за допълнително продължаващо обучение 
през което консултантът да минава ежегодно.

Добри практики
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Етап  2: 
Събиране на данни за ГК  

(етап на имплементиране)

Етапът на имплементиране обикновено е по-обширен, но в този случай е представено само събирането 
на данни. На този етап е важно да се отбележат различните източници на тези данни.

Ежемесечни дискусии: всеки месец през последната година бяха провеждани дискусии, които 
включват мениджъри, психолози и кариерни консултанти. Дискусиите включваха важни проблеми 
като уместността на процедурите по ГК, различни съображения по отношение на избраните подходи, 
а също така и ценна обратна връзка.

Редовни дейности за получаване на обратна връзка: редовно се провеждаха различни дейности за 
получаване на обратна връзка. Те включват специално разработени въпросници за самооценка и обратна 
връзка, попълвани от клиентите, редовни срещи със заинтересовани лица, бъдещи работодатели, млади 
хора в неравностойно положение, по време на които събраните данни се обработват и анализират.

Събиране на данни онлайн: много полезна информация може да бъде събрана чрез интернет форумите 
например.

Пример за план за събиране на данни:

Индикатор  
за качество

Процедури/техники/
инструменти  

за събиране на данни  
(източник на информация  

за индикатора)

Човек/хора, 
отговорни за 

събиране  
на данни

Срокове 
за 

събиране  
на данни 
и след-
ващи 

стъпки

Срокове 
за 

получа-
ване на 
данни

Увеличаване 
на  нивото на 
достъпност 
на услугите 
за кариерно 
консултиране 
за млади хора в 
неравностойно 
положение.

Наличие и брой на помещенията, 
подходящо оборудвани за приемането 
на млади хора в неравностойно 
положение.

Брой на вариантите за получаване 
на информация за възможните 
консултативни услуги.
 
Различни видове информационни 
материали  приспособени към 
специфичните нужди на клиентите.
 
Обратна връзка от страна на клиента.

Социалните 
работници, 
занимаващи 
се с младежи в 
неравностойно 
положение.

01.04-15.05 20.05

Точно познаване 
на различните 
видове профили 
на младежи в 
неравностойно 
положение.

Документи, доказващи повишаването 
на квалификациите в областите, 
съответстващи на нуждите на 
клиентите. 

Портфолио, което отразява 
специализираните услуги, които се 
предлагат.

Социалните 
работници, 
занимаващи 
се с младежи в 
неравностойно 
положение.

01.02-15.03 20.03
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.....

.....

Етап 3: 
Оценка и анализ

Оценката и анализа имат две страни:  

1. Обработка на събраната информация. 

2. Обсъждане на получените резултати.
На всеки два или три месеца се провеждат процедури за оценка и обобщение, по време на които 
експертите събират и обработват данните от действието на кариерните услуги в областите, определени 
от вече поставените цели. Напредъкът и проблемните места се анализират и могат да се предприемат 
конкретни мерки, в случай че не са взети предвид предложените външни препоръки.

Етап 4: 
Преглед

На този етап преразгледахме планирането, поставените цели за постигане на качество и дейностите на 
управлението.
В НПО за консултиране на хора в неравностойно положение поставихме три основни подцели, за 
да подобрим ресурсите, които са на разположение при кариерното консултиране. От една страна 
подцелите служеха пряко на общата цел, а от друга ни позволиха да разработим ясен план.
Процедурите за събиране на данни спомогнаха да се придобие полезна и достоверна информация. 
На тази основа се проведоха оценка и анализ, които доведоха до конкретни препоръки от външните 
експерти.

Стъпки, следвани по време на прегледа.
Стъпка 1: 
Да се направят публично достояние резултатите от процедурите за оценяване на качеството.→

Стъпка 2: 
Да се предизвика обществен дебат със съответните заинтересовани лица за факторите, довели до 
дадени резултати. →

Стъпка 3: 
Да се вземат определени решения за промяна и подобрение на услугите по кариерно консултиране.→

Стъпка 4: 
Окончателните решения трябва да се вземат след анализиране и обсъждане на няколко 
алтернативи/начини за подобряване на услугата.

Добри практики
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Можем да кажем, че процеса на ГК доведе до по-добро качество на услугите на кариерно консултиране 
за млади хора в неравностойно положение и това беше постигнато чрез процедурите за ГК като добро 
планиране, редовни оценка и анализ на предприетите действия или пък преглед на напредъка на 
процеса.

3.3. Гарантиране на качеството във FIT:  
Пример за добра практика

FIT (Fastrack to IT) е единствена по рода си индустриална инициатива в Ирландия. Тя включва, както местни, 
така и международни компании, ангажирани с интегрирането на безработни нямащи достъп до пазара на 
труда, като им помага да придобият търсените на пазара на труда компютърни умения. Основана през 1999, 
с одобрението на Ирландския правителствен отдел за образование и наука и Отдела за бизнес и работна 
ръка, FIT цели да даде възможност на целевата група да се реализира на пазара на труда чрез придобиването 
на търсени компютърни умения и лично и професионално развитие. Регистрирана като благотворителна 
организация с нестопанска цел, досега FIT е обучила над 6 000 безработни, от които 63% са си намерили 
работа, а други 12% са продължили образованието си.

Процесът по гарантиране на качеството, осъществен във FIT:
Системата за ГК се координира вътре в организацията FIT, за да се гарантира, че предоставяните услуги 
отговарят на изискванията, а системата следва техническите изисквания.

Етап 1: 
Планиране

Координацията на процеса по ГК във FIT в този случай ще се фокусира върху три области. Като част от 
организацията FIT, индивидуалните служебни отговорности включват и задължения за гарантиране 
на качество. Областите, които ще се разгледат тук са следните:
 1) Процес по набиране и подбор на персонал във FIT. 
 2) Помощни програми. 
 3) Учебни програми.

 1) Процес по набиране и подбор на кандидати във FIT:  
 От специфичната целева група, FIT подбира тези, които се квалифицират за техния набор от 
програми, така че участниците максимално да се възползват от курса. Мениджърът на FIT отговаря за 
тази структура.

 Цели

1. Да се разработи подход, чрез който да се привлича вниманието на подходящата целева група 
на FIT.

2. Да се осигури достъпна и лесна за възприемане информация за тази целева група.

3. Да се изгради среда за провеждане на оценка, която улеснява процеса, а не го затруднява.

4. Да осигури подходящи критерии за оценка, на базата на които най-подходящите хора да 
заемат местата в програмите и си намерят работа.
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 2) Помощни програми: 
 FIT осигурява необходимата рамка за дейностите, които съдействат за напредъка на 
всички участници в програмата, като се съобразява както с индивидуалните им умения, така и 
с техническите им възможности. Служителите, занимаващи се с работните места и обученията, 
отговарят за този въпрос.

 Цели

1. Да се организират посещения на различни компании, за да придобият обучаемите представа 
за една евентуална бъдеща работна среда.

2. Да се проведе уъркшоп, за да може всеки обучаем да е способен да състави собствения си 
работен профил и съответната необходима документация, която ще му помогне в процеса на 
търсене на работа.

3. Да се осигури възможност за провеждане на пробни интервюта като част от всяка програма, 
за да се подготвят кандидатите за реалните интервюта, провеждани в съответната област.

4. Да се осигури подкрепа за адаптирането към работната среда за завършилите програмите 
на FIT.

 3) Учебни програми: 
Широкият обхват на учебните програми осигурява подходящ учебен материал/ съдържание в 
отговор на съществуващите и новопоявяващите се потребности (длъжности, изискващи определени 
компютърни умения). Служителите, разработващи учебните програми с подкрепата на специална 
подгрупа за програмите отговарят за това.

 Цели

1. Да се включат експерти от индустрията при съставянето на съдържанието на курса, за да е 
съотносимо към нуждата от компютърни умения на пазара на труда.

2. Да се създаде рамка от критерии, според които да работи тази група.

3. Да се назначи отговорник във FIT, който да съблюдава учебното съдържание, така че то да 
е последователно и редовно ревизирано и актуализирано.

Етап  2: 
Приложение – чрез консултации

 1) Процес по набиране и подбор на участници, провеждан във FIT

Цел 1: Чрез консултации и тестване бе установено, че най-ефективният начин да се привлече вниманието 
на целевата група на FIT е първо групата да бъде точно дефинирана. Инициативата на FIT е насочена 
към безработни, които нямат достъп до пазара на труда, от актуалните регистри; хора рано отпаднали 
от системата на образованието; живеещи в семейно жилище, които не са били класирани да получават 
помощи за безработица, хора от домакинства, в които доходът на член от семейството е над жизнения 
минимум за помощи при безработица; жени, останали вкъщи за дълъг период от време и желаещи да 
работят отново; самотни родители; хора, получаващи помощи за инвалидност; преселници и други, 
които са отдалечени от пазара на труда. Имайки предвид това, създаването на процеса стана по-лесно 
и структурирано.
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Цел 2: Чрез комуникация и сътрудничество с правителствените агенции и други групи от заинтересовани 
страни: осъществява се ежегодна кореспонденция между Отдела за социални и семейни дейности и 
FIT. Писмо, разработено от FIT, се разпространява от Главния офис на отдела за социални и семейни 
дейности и се изпраща до всички в текущия актуален регистър в рамките на Дъблин-град и област. 
Организират се информационни дни. Други осъществени методи за набиране са: реклами в социалните 
бюра, компании за сътрудничество и LESN2; реклами в местните вестници, раздаване на брошури по 
домовете, информация по радиото и телевизията, по автобуси и на сайта на FIT.
 Информационна сесия - чрез писмо с разписка от отдела за социални и семейни дейности или 
по друг начин, кандидатите се канят да присъстват на информационна сесия в местен колеж, LESN 
или друг местен обществен център. Персоналът на FIT, както и представители на заинтересовани 
организации като VEC3 , местната LESN или FAS4 присъстват на всички информационни срещи. На тях 
се дава изчерпателна информация за FIT, предоставяните курсове, продължителност и съдържание, 
финансовите въпроси, как ще се отрази това на помощите и т.н. Описва се и съдържанието на модулите, 
както и квалификациите, които се придобиват след края на обучението. Представят се накратко на 
кандидатите и перспективите за работа, които могат да очакват след приключването на обучението. 
 Проверка на надеждността – Надеждността на всеки желаещ се проверява чрез Отдела за 
социални и семейни дейности, за да е сигурно, че кандидатът е подходящ и може да получи разрешение 
да започне обучението. Провежда се тест за оценка на основните умения от администраторите във 
FIT. Това оценяване включва начални умения за грамотност и смятане, както и добро ползване на 
английски език и математика.

Цел 3: След проведени дискусии и консултации с експерти в областта на човешките ресурси в борда 
на директорите на FIT, беше решено да се подготви сесия за подготовка на заинтересовани лица за 
предстоящия тест за способности. На кандидатите се обяснява накратко какво представлява оценката 
на способностите, каква е целта му, за да е сигурно, че кандидатът разбира инструкциите и е наясно 
с процеса. Администраторът от FIT след това ще покаже примери за това, което може да се очаква и 
обсъжда примерите с групата. Продължителността трябва да е около 40 мин. Клиентът може да си 
вземе за вкъщи пособието за оценяване,  за да се запознае с теста.

Цел 4: След дискусии и сътрудничество с психолози, специалисти в областта на образованието, 
бяха разработени тестове за оценка на способностите. Този набор от тестове, който варира според 
конкретната програма помага на персонала на FIT да оцени възможностите на отделния човек да 
придобие/развие нови умения в определена област на компютърните технологии. Тестовете, които се 
раздават са избрани, защото уменията, които се измерват са необходими за работата в определени 
сфери на компютърните технологии или индустрия.  

 2) Помощни програми

Цел 1: Посещаването на компании бе разработено в сътрудничество със службите за обучение и 
работни места и програмните координатори. Служителят от FIT, отговарящ за обучението и работните 
места организира посещения на компании със организации, които са в близка до дадена програма 
област от компютърните технологии.

Цел 2: След това да се организират дискусии и тестване от служителите, отговарящи за обучението и 
работните места; също така се осигуряват обучения за изготвяне на CV, при които на всеки обучаем 
се дават пакет от материали за изготвяне на CV, така че да може да се представи във възможно най-
добра светлина при подбора и на интервю.  
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Цел 3: След обучението за изготвяне на CV се наложи да се разработи индивидуален примерен сценарий 
за интервю, при който на обучаемите да се даде реалистична, честна и детайлна обратна връзка като 
част от подготовката им за интервюто „на живо“.

Цел 4: Чрез опита и консултации с обучителите и участниците беше достигнато до решението да се 
назначи специален служител във FIT, който да търси подобен полезен опит, сътрудничество с близки 
организации и да подсигурява нови работни места за завършващите съответната програма. Разработва 
се индивидуален план за развитие на кариерата, за да се стимулира продължаването на развитието 
на клиента, независимо дали е на работа или участва в по-нататъшни образователни или обучителни 
програми.

 3) Учебни програми

Цел 1: За да включи индустриални експерти, които да допринесат за съдържанието на курса, FIT се 
свърза с отделни хора, имащи желание да съдействат и да се присъединят към под-групата, отговаряща 
за учебните програми. Тази под-група е под-организация на дружеството с ограничена отговорност 
– FIT, съставено от представители на индустрията, образованието и обучителни институции, 
работодателски организации и служители на FIT. Групата се събира поне веднъж на шест седмици. 
Под-групата работи по развитието и анализирането на подходящ учебен план за FIT в отговор на 
съществуващите и новопоявяващите се нужди/работни места, изискващи компютърни умения. 
Учебните програми на FIT обединяват национално и местно сертифициране, за да улеснят ефективния 
напредък на кандидатите на работното място. Тези анализи са във формата на проучване на уменията, 
необходими в индустрията, проучвания на място, връзки с професионални организации, Агенции за 
подбор на кадри и т.н.

Цел 2:  За да се осигури съгласуваността и продуктивността на действията/резултатите от подгрупата, 
занимаваща се с учебната програма, бяха определени редица условия, при които групата да работи. 
Тази рамка за справки, разработена от под-групата беше систематизирана и документирана с цел 
постигането на повече яснота.

Цел 3: Беше създадена позицията отговорник за развитие на учебните програми във FIT, за да е сигурно, 
че учебните програми се оценяват и преглеждат системно. Едно от задълженията на отговорника за 
развитие на учебните програми се отнася до съдържанието на програмата, ето защо се провеждат 
периодични оценки на качеството и анализ. Членовете на под-групата, които работят в сферата на 
човешките ресурси от своя страна информират групата за последните тенденции по отношение на 
работата с човешки ресурси.

Етап 3: 
Оценка и анализ

Като неизменна част от годишния план за действие, се прави оценка и анализ на процеса по гарантиране 
на качеството, провеждан на всяко ниво в организацията. 
 Процесът на наемане и подбор се провежда ежегодно и се анализира след всяко едно събитие. 
Това позволява на FIT да приложи стратегии за набиране, подбор и процедури за оценка, които 
мобилизират кандидатите, които нямат достъп до пазара на труда, за работа и изваждат наяве степента 
на техните умения и потенциал на пазара на труда. 
 Помощните програми бяха разработени в резултат на анализ и стремеж към обновяване. 
Ежемесечните срещи за анализ на обучението с всеки програмен координатор дават възможност 
обратната връзка да се запише, анализира и където е подходящо да се приложи, за да се подсигури 

Добри практики



57 Помагало 
Гарантиране на качеството 

наличието на взаимодействие и сътрудничество между образование и обучение.
 Учебните  програми са разработени във връзка с нужните на индустрията умения - това става 
възможно благодарение на обширния и продължителен диалог с индустриалци и експерти. Част от 
задълженията на отговорника за разработване на учебните програми са да преразглежда и структурира 
всяка учебна програма, така че да отговаря на нормите на гарантиране на качество, за да се постигнат 
последователност и отлични резултати. Учебните програми на FIT обединяват национално и местно 
сертифициране, за да улеснят ефективния напредък на кандидатите на работното място- а това би 
могло да се постигне само със структурите за гарантиране на качество.

Етап 4: 
Преглед

В Ирландия, както при повечето икономики, изискващи отлични умения, все още съществуват 
неприемливи нива на бедност и изолация, които засягат много хора. Много от тези хора живеят в 
обособени места за хора в неравностойно положение и изолация. Множеството бариери пред достъпа 
до обучение и работа се запазват за много индивиди и групи.

FIT се е ангажирала да работи с индустрията, правителството, образованието и различни видове 
обучения, за да премахне тези бариери и да осигури стимули, които да окуражат хората да работят. 
Благодарение на това, че FIT системно преразглежда вътрешния процес и дейност, ясно бяха очертани 
резултатите, които съставляват част от Годишния план на дейностите на FIT.

От началото си през 1999 г. инициативата FIT е реализирала значителни постижения в Ирландия и е 
привлякла вниманието на международни коментатори като ефикасен работещ модел на ефективна 
корпоративна социална отговорност и илюстрация на влиянието и потенциала в между-секторното 
(частно, публично и обществено) сътрудничество.

3.4. Joint Area Review5 (JAR):  
Разширена инспекция на услугите за младежи.  

Самооценката – добра практика от Великобритания 

Настоящата нормативна рамка на инспекцията на услугите, предоставяни на младежи, създадена от „Офстед“, 
бе въведена през януари 2004. Тя отчита три ключови страни на възможните резултати - учебни програми, 
ресурси и управление. Рамката се позовава и е свързана с петте ключови резултата на програмата “Every Child 
Matters” (ЕСМ6) . Инспекциите на услугите, предоставяни на младежи, позволяват на училищния инспектор на 
Нейно Величество да информира държавния секретар за състоянието на качеството на услугите в национален 
мащаб и да даде съвети за ефективността на местните власти, отговарящи за услугите за младежи. Постигна 
се съгласие, че там, където услугата не е инспектирана според новата рамка, ще се проведе разширен преглед 
на услугите за младежи чрез Joint Area Review (JAR).

Настоящият материал предоставя ръководство за инспекторите и мениджърите на местните младежки 
центрове за целта, структурата, изпълнението и използването на самооценката. Той трябва да се разглежда 
заедно с ръководството на JAR и формуляра за самооценка на APA7.

 П р е д и с т о р и я
Рамката за инспекция на услугите за деца определя целта и принципите на JAR и APA. Тези принципи 
определят самооценката като ключов елемент от процесите на JAR и APA. Съобразявайки се с увода към 
новата рамка на „Офстед“ за инспекция на услугите за младежи през 2004, е постигнато споразумение, 
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че когато услугата не е била инспектирана според новата рамка за младежи, ще се проведе разширен 
преглед на предлаганите услуги, като част от JAR. Разширеният преглед ще отразява, доколкото е 
възможно, определените за JAR принципи. Ще бъде взето под внимание, че се предлагат услуги за 
младежи и ще бъдат поставени срокове съобразно това за анализ, събирането на данни на място и 
обратна връзка.
 • JAR е система за първоначална инспекция;
 • подходът ще бъде съгласуван и изменен;
 • инспекторите ще извлекат от самооценката при услугите, предоставяни на младежи и   
 данните колкото може повече;
 • етапите и темпото ще съответстват на тези от JAR;

 Н а ч и н  н а  д е й с т в и е
Индикативната програма на JAR, публикувана на сайта на Офстед ще идентифицира тези местни 
власти, за които се изисква разширена инспекция на услугите за младежи. Въпреки това, местните 
органи на властта могат да приемат, че ако услугите за младежи на са инспектирани при настоящата 
серия от проверки, се провежда разширена “JAR” проверка.

 Е т а п и  н а  и н с п е к ц и я т а

1. Анализ: ще даде възможност на инспекторите да определят кои аспекти на услугите за младежи са 
„стабилни“ и кои изискват допълнителна работа и в каква степен. След това инспекторите ще обменят 
информация и ще проведат дискусии, за да не се дублират наблюденията и срещите между JAR и 
инспекцията за услуги, предоставяни на младежи.

2. Съществува убеждението, че всички разширени инспекции за услуги, предоставяни на младежи, ще 
включват наблюдение на занятия с младежи, но в зависимост от резултатите от анализа. Броят им ще 
варира от блок с 8 до 10 работни сесии до блок от 16 до 20 наблюдения. Главният инспектор на услугите 
за младежи ще даде подробни указания на този период, за да каже дали са необходими повече факти.

3. Първа работна седмица: в тази седмица ще се реализират по-голямата част от дейностите по 
инспекцията и наблюденията, включително и т.нар. проучване на района8 и повечето специфични за 
услугата срещи.

4. Втора работна седмица: по принцип през тази седмица трябва да се проведат всички „комбинирани“ 
младежки JAR срещи, да се даде ход на последвали запитвания по ключови въпроси, да се обменят факти 
и реализират екипни срещи на JAR и да се започне със съпоставянето на фактите. Очаква се на края на 
тази седмица да се осигури първата обратна връзка от резултатите от разширената инспекция.

5. Доклад за взетите мерки: ще се изготви отделен доклад за инспекцията, в който ще се представят 
оценки, силни, слаби страни, препоръки за развитие. Форматът на преразгледания доклад ще изпълнява 
двойната функция да докладва за приноса на услугите за младежи към петте резултата и в същото 
време да отговори на въпроса: Доколко ефективно и ефикасно допринасят местните органи на властта 
за осигуряването на висококачествени услуги на младежи, които да отговарят на нуждите на младите 
хора? Докладът ще бъде публикуван и ще се представи официално обратна връзка по едно и също 
време с JAR.

 М е т о д и к а  н а  с а м о о ц е н к а т а
Този вид самооценка се базира главно на модел на JAR. Тя позволява на младежките работници да  
боравят с факти и да поставят оценка на работата си по отношение на трите рамкови аспекта на 
резултатите: учебна програма, ресурси и управление. Също така, дава възможност на младежките 

Добри практики
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работници да обсъждат доколко ефективно помагат на младите хора да постигнат петте ключови 
резултата. Местните области освен това биха се стремяла да гарантират, че младежките служби, вписват 
в цялостната система на самооценяване на JAR и АРА. От  службите за младежи не се изисква вече да 
попълват предишния Доклад за самооценка (ДСО) от 2004, освен ако не са го включили вече в етапа 
по планирането.

 С ъ п ъ т с т в а щ и  д о к у м е н т и  и  ф а к т и
Доказателствата за самооценка могат да включват и косвени стратегически и дългосрочни факти, 
върху които услугите за младежи оказват влияние. Самооценката на службите за младежи трябва 
да представя факти, които са актуални и уместни и които показват тяхното въздействие. По всяка 
вероятност обхвата на документираните факти за услугата не би трябвало да надхвърля:

1. Годишния план на службите за младежи или неговия еквивалент.

2. Детайли са развитието на персонала и работата на ръководството.

3. Доказателства за гарантиране на качеството.

4. Учебни планове.

Първоначалният източник на доказателства са твърденията, съдържащи се във формуляра за 
самооценка. Следователно документът трябва да бъде оценъчен и да показва различни степени. В част 
Б) (работа на фона на рамката на местните органи за инспекция) е достатъчно да има текст от двете 
страни. В частта за петте ключови резултата, текст с подобна дължина трябва да е достатъчен и за петте 
резултата. Службите могат да поставят показателна оценка за всяка от частите. Въпреки това е понятно, 
че младежката работа ще допринесе по различен начин за резултатите на ЕСМ (Every child matters) и 
самооценката не търси ясно изразен баланс на едното и другото. Службите трябва да се въздържат 
да представят списък от предприетите дейности като доказателство. Мениджърите трябва да могат 
да представят по-детайлни доказателства на етапа за анализ и следователно трябва да ограничат 
количеството на първоначалните доказателства представени или на хартиен носител в папка или на CD. 
С цел да се планира инспекцията, службите трябва да представят оформения план на предвидените за 
първата работна седмица дейности на JAR. Мениджърите трябва да отбележат областите в предлаганата 
услуга, които могат да са пример за добра практика и/или са свързани с петте ключови резултата. 
Предвижда се инспекторите да проведат пробни наблюдения на занятията, включително и в района, в 
който се провежда проучване. Трябва да се представи също така и структурата на персонала.

 П р е д с т а в я н е  н а  д о к у м е н т и т е
Представянето на документацията трябва да е съобразено с основните дейности на JAR.

 О ц е н я в а н е
Службите за младежи аледва да се самооценят според следната четиристепенна скала, давайки и 
съответното описание на оценката.

Оценка Описание 
Оценка 4
Изключително
Служба, която предоставя услуги на потребителите 
на ниво доста надвишаващо минималните 
изисквания.

Службата, която предоставя услуги на млади хора 
на ниво, надвишаващо минималните изисквания, е 
новаторска, икономична и пълноценно допринася за 
повишаване на очакванията и постигането на повече 
резултати за общността.
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Оценка 3
Добро
Служба, която системно предоставя услуги 
на потребителите на ниво над минималните 
изисквания.

Службата, която системно предоставя услуги на 
потребителите на ниво над минималните изисквания, 
прилага някои новаторски методи, стреми се да е 
икономична и в същото време дава приноса си с 
повишаване на резултатите за общността.

Оценка 2
Приемливо
Служба, която покрива само минимума от 
изисквания за услугите, предоставяни на 
потребителите.

Служба, която покрива само минималните 
изисквания за услугите, предоставяни на младите 
хора, но не е икономична, нито пък допринася 
съществено за повишаване на резултатите за 
общността.

Оценка 1
Неприемливо
Служба, която не покрива минимума от изисквания 
за услугите, предоставяни на потребителите.

Служба, която не покрива минимума от изисквания 
за ослугите предоставяни на млади хора, не е 
икономична и допринася малко или никак за 
повишаването на резултатите за общността.

 
 П о п ъ л в а н е  н а  ф о р м у л я р а
Тази част е създадена да помогне при процеса на самооценка. Шаблонът за самооценка е 
разделен на три части. Въпросите, зададени във всяка част, не са изчерпателни, а по-скоро 
помощни при попълването на шаблона. Целта е да се прецени влиянието на предприетите 
действия, по отношение на подобряване на резултатите. Следователно не е необходимо да се 
коментира в детайли всяко ключово мнение. Може да се окаже, че примерите засягат повече 
от един резултат.

Би било от полза, ако самооценката е сбита, с възможност за поставяне на различни степени и 
да се позовава на съответното доказателство.
Например:

• да използва пълен анализ на национални и местни данни, но без преповтаряне и 
описание;
• да използва отделни точки, списъци и обобщени твърдения, където е възможно, като 
се използва продължителен и повтарящ се текст;
• да се правят препратки към подобни документи, вместо да се повтаря информацията, 
включена в тях;

Добри практики
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Част A
Пояснителна информация

В тази част представете кратко описание за службите 
за младежи. Включете информация за структурата, 
брой на служителите, бюджета, споразумения за 
партньорство и предоставяне на услуги.

Част Б
Отношение между работа и нормативна рамка

Тук трябва да се представи сбита обобщена оценка 
и анализ на цялостната работа във връзка с 
нормативната рамка на службите за младежи. Моля 
позовете се на ключови документални  доказателства 
и данни от процеса на работа. Тази част трябва да е 
дълга не повече от две страници във формат А4.

Част В
Принос към резултатите, определени от ЕСМ

Приведете не повече от четири или пет примера за 
принос към резултатите, реализиран от службите 
за младежи. Оценете всеки от тях. Някои аспекти 
на резултатите може да са по-тясно свързани 
с дейността на службите за младежи, така че 
дълбочината и естеството на отговорите могат да 
варират.

Част A: 
Пояснителна информация

Име на службата за младежи:

Име на началника на службата:

Адрес:

Ел. поща:

Дата на предаване на попълнения формуляр за 
самооценка:
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Част Б 
Отношение между работата и някои ключови аспекти на нормативната рамка за услуги, предоставяни 
на младежи.

Стандарти за постиженията на младите хора и качеството на работата с млади хора 
Оценка

Качество на учебната програма и ресурси
Оценка

Стратегическо и практическо ръководство и управление
Оценка

Част В 
Принос за резултатите. Вземете предвид 4-5 примера за принос на услугите за младежи по отношение 
на следните резултати:

Да си здрав                                                                                                      Показателна оценка

Да си в безопасност                                                                                     Показателна оценка

Да се забавляваш и постигаш нови неща                                          Показателна оценка

Да даваш положителен принос                                                              Показателна оценка

Добри практики
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Да постигнеш икономически просперитет                                      Показателна оценка

1© Crown copyright 2006
Номер на документа за справки : HMI 2661
Уебсайт : www.ofsted.gov.uk

Целият документ или части от него могат да бъдат разпространявани с некомерсиални 
образователни цели, при условие че представяната информация се предава, без да бъде 
адаптирана и източникът и датата на публикация са указани.

3.5. Упражнение

След като сте прочели тези четири добри практики, би трябвало да сте добили представа как се 
реализира на практика ГК при кариерното консултиране на младежи в различни по вид институции и 
в няколко европейски държави.

Сега се опитайте да съставите собствена система за ГК. Една примерна система за ГК би трябвало да 
се състои от елементите в лявата колона на таблицата по-долу. На всеки от тези елементи отговаря 
съответна таблица, която може да се използва, за да се разясни елемента от системата за ГК. Изброените 
таблици са представени в дясната колона от долу-представената таблица. 

Вашата задача е да свържете елемента със съответната таблица.

Система за гарантиране на качеството

Име на организацията: ..........................................................................................................................................

1. Цел на качеството 

таблица № ☐

таблица: 1

Кои области 
се нуждаят от 
подобряване?

Индикатори  
за качеството, 
които трябва  

да се използват.

Как да се 
приложи 

подобрението?
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2. Област на прилагане на качеството 

таблица № ☐

таблица: 2
Защо е необходимо ГК? Конкретни цели.

3. Индикатори за качество 
таблица № ☐

таблица: 3
Процедури, включващи 

наблюдение. Измерване на напредъка

4. Оценка 
таблица № ☐

таблица: 4
Наименование 
на Индикатора 

за качество

Към коя област 
на качеството се 

отнася?
Действие

5. Взети мерки с цел  
подобряване на качеството 

таблица № ☐

таблица: 5
Идентифицирани 

области на качеството, 
които се нуждаят  

от подобрение.

Цел за всяка  
от областите

Правилните отговори ще намерите на страница 66

Добри практики
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4. 
Полезни ресурси и допълнителна литература

1. Проект QA in YCC, ръководство „Гарантиране на качеството при кариерното консултиране на 
младежи“, ISBN: 978-954-92311-2-0, 2008 (PDF версия достъпна на адрес www.vqac.org)

2. Виртуален център за гарантиране на качеството, достъпен на: www.vqac.org

❧

3. Diploma for Connexions Personal Advisers, Module 5: Improving Service Delivery to Young People through 
Reflective Practice in Context, Connexions, 2001

4. Quality Development and Measurement in Educational and Vocational Guidance. A Manual for Regional 
Guidance Centers in Denmark, Ramboll Management, 2004

5. Open Campus Learning, Glasgow Caledonian University/Liz Thomson Consultancy, AEGI Handbook, 
2000

6. Centre for Education and Training Development/Glasgow Caledonian University and Partners, ISSEE 
Quality Guidelines (Workbook), 2000

7. Leonardo Evangelista, Quality Assurance in Careers Guidance Services - a Tri-variable Model, 2003, www.
leonardoevangelista.it 
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5. 
Отговори на упражненията 

За да дадете правилни отговори, бихте могли да се запознаете с ръководството „Гарантиране на 
качеството при кариерното консултиране на младежи“ (pdf версия е достъпна на - www.vqac.org ).

Упражнение  - страница 15:

1 – C
2 – B
3 – B
4 – A
5 – B
6 – C
7 – B 

Упражнение - страница 44:

„Твърд“ - пряк индикатор – No: 5 
„Мек“ - косвен индикатор – No: 3
Индикатор на системата – No: 2
Индикатор на процеса – No: 1
Индикатор на контекста – No: 4
Индикатор на входа – No: 6

Упражнение - страница 63: 
 
Елемент 1 – Таблица 2
Елемент 2 – Таблица 5
Елемент 3 – Таблица 4
Елемент 4 – Таблица 3
Елемент 5 – Таблица 1
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6. 
Бележки

1 Информационни и комуникационни технологии 

2 Local Employment Services Network – мрежа на местните услуги за заетост

3 Vocational Educational Committee – комитет за професионално обучение

4 Организация към ирландското правителство, която отговаря за въвеждането на обучителни и 
образователни програми

5 Joint Area Review (JAR) – Съвместен анализ на дадена област (програма за оценяване на приноса на 
градския съвет и неговите партньори за подобряване на резултатите при децата и младите хора).

6 Правителствена програма за рамка, чрез която да се обединят услугите, предлагани на деца: 
образование, култура, здравеопазване, социални грижи, правосъдие и т. н. 

7 Annual Performance Assessment – годишна оценка на работата

8 Проучване на конкретен, обособен район, отговарящ на определени критерии, като следните в 
случая: процентът на младежите до 19 години да е на средното за областта ниво и резултатите в една 
или повече области да са значително по-ниски от средните.
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