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1. Обобщение 
 

Този доклад беше възложен от асоциацията „Social Services Europe“, за да се представят 

убедителни аргументи за увеличаване на инвестициите в сектора на социалните услуги, 

така че да могат да бъдат създадени нови работни места, с цел да се отговори на 

нарастващото търсене на социални услуги. Наемането и задържането на служители е 

проблем, пред който секторът е изправен сега и вероятно ще бъде в бъдеще, но също така 

е и възможност за развитие на социални услуги, които отговарят на променящите се 

социални потребности. За тази цел секторът на социалните услуги ще се нуждае от 

инвестиции, подкрепяща законодателна рамка, активен социален диалог и признаване на 

неговата стойност за икономиката и обществото. 

В Европа терминът „социални услуги“ има малки разлики в значението си, но в този доклад 

дефиницията му обхваща: 

• Дългосрочни грижи и подкрепа за възрастните хора;  

• Грижи и подкрепа за хората с увреждания; 

• Грижи за децата; 

• Други социални услуги, например: за семейна подкрепа, услуги за хора с психични 

проблеми, при злоупотреба с наркотични вещества, бездомност, както и всички 

услуги, които насърчават социалното приобщаване. 

 

Европейските държави се сблъскват с огромни демографски промени, с растящо 

застаряване на населението, по-голяма продължителност на живота и по-високи нива на 

увреждания и заболеваемост (European Foundation, 2009; European Commission, 2015). Въпреки 

че продължителността на живота се увеличава в много държави, тези допълнителни години 

не винаги се изживяват в добро здраве, защото хората, особено жените, придобиват 

хронични заболявания, които засягат тяхната мобилност и способност да живеят 

самостоятелно. Последиците от разликите между продължителността на живота и 

живота в добро здраве се виждат от нарастващото търсене на социални услуги. За хората, 

попадащи в категорията на групите с ниски доходи, нивата на продължителност на живота 

и живот в добро здраве са дори по-ниски. 

 

С нарастващото търсене на социални услуги този сектор се превърна в един от най-бързо 

развиващите се икономически сектори, генериращ 7% от общото икономическо 

производство в ЕС28. Този процент остана стабилен и след финансовата криза от 2008 г., 

с увеличение от 1,7 милиона работни места между 2008 и 2015 г. Тъй като секторът е един 

от най-бързо развиващите се икономически сектори, става очевидно, че неговият 

икономически потенциал трябва да бъде по-широко признат и следва да влияе върху 

разработването на стратегии за заетост на национално и европейско равнище. 

Разрастващият се сектор на социалните услуги не само облагодетелства предоставянето 

на социални услуги, но и чрез факта, че с наемането на повече хора се консумират повече 

стоки, има мултиплициращ ефект върху заетостта и растежа в други сектори. 

Контекстът, в рамките на който се прилагат политиките за наемане и задържане, 

очертава вероятния ефект от тези политики (Kroezen et al, 2015; European Social Network, 

2016). Условията на пазара на труда, например равнищата на безработица или 

структурните проблеми, като недостиг на умения, ще засегнат способността на 

организациите да наемат работници в сферата на социалните услуги. Следователно 

разширяването на сектора на социалните услуги трябва да бъде разгледано в контекста на 

по-широките тенденции в заетостта на европейско и национално равнище. 

Информацията в този доклад е събрана от редица интервюта, проведени с организации за 

социални услуги с нестопанска цел от шест държави — България, Чешката република, 
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Финландия, Франция, Германия и Италия — за това как те се справят с проблемите, 

свързани с наемането и задържането. Тези държави бяха избрани, защото представляват 

четири различни системи за социални грижи, идентифицирани по историческа традиция, 

режими на финансиране и организация при предоставянето на услуги. 1 

 

Една от най-важните констатации на това проучване е, че организациите са установили, 

че наемането на служители трябва да бъде отговорност на цялата организация, а не само 

на отдела за човешки ресурси. Както ръководството, така и служителите, работещи с 

клиенти, трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решения относно видовете 

работни места и необходимите знания и опит за изпълнение на задачите. За да могат 

наемането и задържането да се превърнат в централен въпрос за дадена организация, те 

трябва да се разглеждат като част от процеса на планиране. По-голямото участие на 

всички отдели на организацията в наемането и задържането на служители също така 

показва, че един по-цялостен подход към организационното развитие спомага за 

интегрирането на социалните работници в проектирането и предоставянето на услуги. 

Организациите трябва да ценят своите служители и да създават структури, например нови 

отдели за обучение, които да обединяват персонала и ръководството, за да се определят 

организационните приоритети и начините за прилагане на нови организационни стратегии.  

Организациите за социални услуги, които работят в тясно сътрудничество с местните 

образователни институции и университетите, могат да осигурят допълнителни 

възможности за стажове и професионален опит. Взаимодействието между организациите 

и професионалното обучение доведе до създаване на методи за оказване на влияние върху 

програмите за обучение, включване в разработването на учебни планове и по-голяма 

отзивчивост и приспособяване на квалификациите и уменията към нуждите на 

потребителите. 

С цел насърчаване на младите хора, особено на повече мъже, да обмислят кариера в 

социалните услуги, някои организации за социални услуги се включиха в схеми, които 

насърчават доброволчеството и практиките, съдействащи за промяна на начина, по който 

младите хора възприемат социалните услуги. Те спомагат за увеличаване на броя на 

младите хора, влизащи в социалните услуги, така че да се балансират тенденциите по 

отношение на застаряването в сектора. Съществуват и няколко постоянни бариери при 

подобряване на наемането и задържането на служители. Един важен въпрос, който 

обществото трябва да разбере, е, че социалните услуги не са като другите сектори на 

услугите. Има триъгълна връзка между потребителите на услуги, държавните органи и 

доставчиците на социални услуги. Качествените социални услуги зависят от развитието 

на връзка на доверие между тези три групи.  

Социалните услуги често не разполагат с ресурси, за да отговорят на нарастващия кръг 

от нужди в обществото. Политиките за бюджетни ограничения доведоха до намаляване на 

финансирането от правителствата, особено в местните органи на управление, които 

ограничават равнищата на заплащане, условията на труд, обучението, професионалните 

кариери и не подобряват имиджа на сектора сред потенциалните нови участници и 

широката общественост. Социалните услуги предоставят услуги на хора, нуждаещи се от 

подкрепа, която може да бъде временна или постоянна. На обществото все по-често се 

налага да признае, че членовете на семейството и приятелите ще се нуждаят от социални 

услуги в даден момент от живота си. Стойността на социалните услуги и лицата, които 

                                                           
1 За допълнителна информация вижте 
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/SensAge/d4-
social_welfare_systems_across_europe.pdf 

 

http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/SensAge/d4-social_welfare_systems_across_europe.pdf
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/SensAge/d4-social_welfare_systems_across_europe.pdf
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ги доставят, трябва да се разглеждат в по-положителна светлина от цялото общество. В 

много държави дейността на социалните услуги все още се подценява. Това ще се промени 

само ако се подобрят условията на труд, обучението и заплащането, така че дейността на 

социалните услуги да се оценява като професия, и ако милионите неплатени лица, полагащи 

грижи, и оставени да запълнят пропуските, които обществото и социалните услуги 

оставят зад себе си, бъдат признати и оценени. 

За да се разшири наемането на социални работници, свързаните с тях професионални групи, 

като професионалните терапевти и физиотерапевтите, трябва да бъдат насърчавани да 

работят в социалните услуги. Мултидисциплинарните форми на предоставяне на социални 

услуги все повече се възприемат като по-ефективни. Държавните органи играят важна роля 

в повишаването на оценката на работниците в социалните услуги чрез начина, по който ги 

насърчават и възнаграждават, както и в променянето на нагласите към социалните услуги. 

Въпреки че потребителите на услуги следва да бъдат в центъра на разработването и 

предоставянето на услуги, държавните органи също биха могли да допринесат за по-

широкото осъзнаване на това колко важно е да се промени управлението на организациите, 

така че служителите да поемат повече отговорност за разработването и предоставянето 

на услуги. 
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2. Въведение  
 

Този доклад беше възложен от асоциацията „Social Services Europe“, за да се 

представят убедителни аргументи за увеличаване на инвестициите в сектора на 

социалните услуги, така че да могат да бъдат създадени нови работни места, с цел да 

се отговори на нарастващото търсене на социални услуги. Наемането и задържането 

на служители е проблем, пред който секторът е изправен сега и вероятно ще бъде в 

бъдеще, но също така е и възможност за развитие на социални услуги, които отговарят 

на променящите се социални потребности. За тази цел секторът на социалните услуги 

ще се нуждае от инвестиции, подкрепяща законодателна рамка, активен социален 

диалог и признаване на неговата стойност за икономиката и обществото. Този доклад 

разглежда начина, по който секторът на социалната икономика и нестопанският сектор 

понастоящем се справят с наемането и задържането на служители, с цел 

разпространяване на успешни решения, както и свързване с потенциала на сектора да 

генерира работни места. Докладът ще бъде използван за повлияване на лобирането за 

промяна на политиката на европейско и национално равнище. 

  

3. Нарастващо търсене на социални услуги 
 

Демографски и социални промени 
Европейските държави се сблъскват с огромни демографски промени, с растящо 

застаряване на населението, по-голяма продължителност на живота и по-високи нива 

на увреждания и заболеваемост (European Foundation, 2009; European Commission, 

2015). Въпреки че продължителността на живота се увеличава в много държави, тези 

допълнителни години не винаги се изживяват в добро здраве, защото хората, особено 

жените, придобиват хронични заболявания, които засягат тяхната мобилност и 

способност да живеят самостоятелно. Последиците от разликите между 

продължителността на живота и живота в добро здраве се виждат от нарастващото 

търсене на социални услуги. За хората, попадащи в категорията на групите с ниски 

доходи, нивата на продължителност на живота и живот в добро здраве са дори по-ниски. 

 

С нарастващия темп на участие на жените в работната сила и други промени, които 

подкрепят увеличаването на равенството между половете, семейните модели на грижи 

се променят. Неформалните лица, полагащи грижи, осигуряват голямо количество 

грижи, които са неплатени и без подкрепа. Тъй като броят на възрастните хора с някаква 

форма на заболяване се увеличава, тежестта от неформалната и неплатена грижа 

също ще нараства. Лицата, полагащи грижи, се нуждаят от помощ, за да продължат да 

предоставят грижи. Те се нуждаят от професионална подкрепа за все по-сложните 

грижи, например при справяне с деменция. Неформалните грижи, най-често 

предоставяни от жени, вече не могат да разчитат на подкрепата, която се оказва на 

възрастните хора, хората с увреждания или децата. Необходими са повече 

висококачествени формални грижи. 
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В Европа терминът „социални услуги“ има малки разлики в значението си, но в този 

доклад дефиницията му обхваща: 

• Дългосрочни грижи за възрастни лица, включително резидентен тип грижи;  

• Грижи и рехабилитация за лица с увреждания; 

• Грижи за деца; 

• Други социални услуги, например, за семейна подкрепа, услуги за хора с 

психични проблеми, при злоупотреба с наркотични вещества, бездомност, както 

и всички услуги, които насърчават социалното приобщаване. 

 

Социални услуги и социални нагласи 
Социалните услуги имат няколко общи характеристики. Те се съсредоточават върху 

грижите за лицето или групите, които се нуждаят от подкрепа, за да функционират в 

обществото. Подкрепа може да е необходима в краткосрочен или дългосрочен план, 

тъй като нивата на зависимост могат да се променят във времето, затова социалните 

услуги трябва да бъдат предоставяни по гъвкав начин. Много социални услуги се 

предоставят на лицата в техните домове, общности или различни видове центрове. 

Промяната от институционалните грижи към предоставянето на повече услуги в 

общността или в домовете на лицата, е една от най-големите трансформации в 

социалните услуги през последните две десетилетия. Въпреки това, тази 

трансформация не е завършена и все още се предоставят някои форми на 

институционални грижи. В същото време, с увеличеното търсене на услуги е нараснало 

и търсенето на различни начини за предоставяне на формални услуги с по-

индивидуална насоченост в общността или в домовете на лицата. Това изисква 

предоставяне на услуги от мултидисциплинарни екипи, които например съчетават 

рехабилитацията с превенцията (Leichsenring, 2012).  

 

Друг проблем, пред който е изправено бъдещето на социалните услуги, е отношението 

на обществото към групите, които се възползват от социалните услуги. Тъй като 

процентът на застаряване сред населението нараства, хората, които са се възползвали 

от социалната система, ще имат по-високи очаквания да живеят активно в по-

напреднала възраст. Те ще поставят под съмнение по-конвенционалните нагласи към 

възрастните хора, според които хората се определят по техните здравословни 

проблеми, а не по това, което все още могат да допринесат за обществото. Нагласите 

към хората с увреждания се променят с европейското и националните законодателства, 

които повишават осведомеността за правата на хората с увреждания, но до този момент 

държавните служби не винаги съдействат за превръщането на услугите в по-достъпни 

във физически и социален аспект. Същевременно отношението към хората, живеещи в 

бедност, остава враждебно и последните реформи в социалната система въведоха 

наказателни мерки, които направиха положението на много бедни хора по-трудно.  

 

Една от характеристиките на социалните услуги е, че има високо ниво на 

взаимодействие между социалните работници и клиентите, което изисква добри 

комуникативни умения и висока степен на съпричастност и състрадание. Тези умения 

не са лесни за придобиване и много хора, работещи в социалните услуги, имат силно 

желание да работят с лица в неравностойно положение. Онова, което прави социалните 

работници недоволни от работата им са проблемите, с които се сблъскват при опитите 

им да предоставят услуги, често с недостатъчно финансиране или без подходящи 
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социални услуги, които да отговарят на специфичните нужди на клиента. Контролът 

върху работната среда също е важен фактор за удовлетворението от работата 

(Eurofound, 2014). Липсата на контрол допринася за високи нива на текучество и 

проблеми при набирането на персонал. Работата в сферата на социалните услуги 

изисква емоционални и физически усилия, трудоемка е и често не е добре платена. 

 

Разширяване на сектора 
Въпреки това с нарастващото търсене на социални услуги този сектор се превърна в 

един от най-бързо развиващите се икономически сектори, генериращ 7% от общото 

икономическо производство в ЕС28. Този процент продължава и след финансовата 

криза от 2008 г., с увеличение от 1,7 милиона работни места между 2008 и 2015 г. Между 

2008 и 2013 г. общата заетост в ЕС намаля с 2,9% сред групата в трудоспособна възраст 

(15-64 години) със загуба от 6,3 милиона работни места. За сравнение, броят на 

работните места в сектора на здравеопазването и социалната дейност, сред 

работещите в трудоспособна възраст (15-64 години), се е увеличил с 1,3 милиона през 

периода 2008—2013 г., с общо 22,8 милиона работни места (ЕС, 2014). Доклад на 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound, 2014) 

относно секторните условия на труд установи, че секторите , свързани с центровете за 

резидентен тип грижи и социалните дейности (без настаняване) отчитат най-високи 

темпове на растеж между 2008 и 2012 г., като мнозинството от организациите имат до 

250 работници и са определени като малки и средни предприятия.  

 

Въпреки че секторът на социалните услуги е един от най-бързо развиващите се, този 

растеж не е равномерно разпределен на територията на ЕС. В Португалия броят на 

работните места се е увеличил с 20%, но в България е спаднал с 4%. Делът на заетостта 

в сектора на здравеопазването и социалната дейност също се променя в отделните 

страни, като варира от 20% до по-малко от 5% (Таблица 1). 

  

Таблица 1: Процентно съотношение на заетостта в здравеопазването и социалната 
дейност по държави  

% дял на заетостта в сектора 

на здравеопазването и 

социалната дейност 

Държави 

15—19% Дания, Финландия и Швеция 

10—15% Белгия, Франция, Обединеното кралство, 

Германия, Ирландия 

<5% Румъния, България 

Източник: Eurostat LFS/ (заетост и социална ситуация в ЕС през 2014 г.) 

 

Повечето лица, предоставящи социални услуги, са жени на възраст над 40 години, които 

работят на непълно работно време, често с неблагоприятни работни часове и за 

относително ниско заплащане. В ЕС жените формират 78% от заетостта в сектора на 

здравеопазването и социалната дейност. 81% от новите работни места, създадени 

между 2008 и 2013 г., са заети от жени. Въпреки че жените формират по-голямата част 

от работната сила, има значително неравенство в заплащането между половете. 

Разликата в заплащането между половете в сектора на социалните услуги и в цялата 
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икономика е най-голяма в Италия (20,6%) и България (16%). В Швеция и Дания 

разликата в заплащането на жените и мъжете е по-малка, отколкото в цялата икономика 

(EU, 2014). Тези различия отразяват често срещания процес в сектора на социалните 

услуги, при който мъжете навлизат в работната сила и обикновено се преместват на 

надзорни или ръководни работни места, които са по-добре платени. Само в Швеция и 

Дания жените често заемат ръководни длъжности. 

 

Делът на здравните и социалните работници на възраст над 50 години се е увеличил от 

27% на 32% между 2008 и 2013 г., като Германия, Франция, Дания и Белгия показват 

увеличение с над 1,5 процентни пункта, а България, Великобритания и Италия показват 

увеличение с 1,0 процентни пункта. 

 

Въпреки че секторът на здравеопазването и социалната дейност запази положителен 

темп на растеж след икономическата/ финансовата криза, мерките за строги икономии, 

въведени от националните правителства, намалиха разходите за социални услуги. В 

повечето случаи потребителите на услуги не купуват социалните услуги. Има триъгълна 

връзка между потребителите на услуги, държавните органи и доставчиците на социални 

услуги. Качествените социални услуги зависят от развитието на връзка на доверие 

между тези три групи. Социалните услуги често не разполагат с ресурси, за да отговорят 

на нарастващия кръг от нужди в обществото. Политиките за бюджетни ограничения 

доведоха до намаляване на финансирането от правителствата, което ограничава 

равнищата на заплащане и не подобрява имиджа на сектора сред потенциалните нови 

участници или широката общественост.  

 

Тъй като секторът е един от най-бързо развиващите се икономически сектори, става 

очевидно, че неговият икономически потенциал трябва да бъде по-широко признат и 

следва да влияе върху разработването на стратегии за заетост на национално и 

европейско равнище. Контекстът, в рамките на който се прилагат политиките за 

наемане и задържане, очертава вероятния ефект от тези политики (Kroezen et al, 2015; 

European Social Network, 2016). Условията на пазара на труда, например равнищата на 

безработица или структурните проблеми, като недостиг на умения, ще засегнат 

способността на организациите да наемат работници в сферата на социалните услуги. 

Следователно разширяването на сектора на социалните услуги трябва да бъде 

разгледано в контекста на по-широките тенденции в заетостта на европейско и 

национално равнище.  

 

 

4. Европейските политики и секторът на 

социалните услуги 
 

Политиките по заетостта на Европейския съюз (ЕС), като стратегията „Европа 2020“, 

имат за цел да стимулират заетостта в много икономически сектори, но секторът на 

социалните услуги следва да бъде по-широко признат като цел за инвестиции в 

политиките на ЕС. Има няколко политики за заетост на европейско равнище, които имат 

потенциал да повлияят върху сектора на социалните услуги и те са изложени по-долу.  
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Европейски семестър 
Европейският семестър предоставя подробен анализ на икономическите и 

финансовите планове на държавите-членки на ЕС, които влияят на специфичните 

препоръки към държавите за следващите 12—18 месеца. Те допринасят за стратегията 

„Европа 2020“ за работни места и растеж. Решението от 2015 г. за рационализиране на 

европейския семестър, така че той да се съсредоточи по-силно върху заетостта и 

социалните постижения чрез засилен демократичен диалог и насърчаване на 

сближаването посредством сравнителен анализ и преследване на най-добрите 

практики, следва да даде възможност да се подчертае значението на сектора на 

социалните услуги за икономическия растеж, ако всички държави членки участват 

активно.  

 

Годишен обзор на растежа 
Като част от европейския семестър, Годишният обзор на растежа (Annual Growth Survey, 

2016) посочва какво може да се направи на европейско равнище, за да се подкрепят 

стратегиите на национално равнище за подпомагане на растежа, създаване на работни 

места и укрепване на социалната справедливост. Признават се проблемите, с които се 

сблъсква ЕС, където общите публични разходи за образование са намалели с 3,2% и 

почти половината от държавите членки отчитат спад в разходите за образование. 

Подчертава се, че „модернизацията, по-доброто приспособяване на уменията към 

потребностите на пазара на труда и устойчивите инвестиции в образованието и 

обучението, включително умения в областта на цифровите технологии, са от 

съществено значение за бъдещата заетост, икономическия растеж и 

конкурентоспособността в ЕС“ (EC, 2015: 3). Все още са необходими обаче повече 

инвестиции в социалната инфраструктура. 

 

Това е разгледано в „Проект за цифрови иновации при трансформацията на 

здравеопазването и социалните грижи“ (2017), който има за цел да използва новите 

техники и възможности, които уменията в областта на цифровите технологии могат да 

допринесат за разрешаването на някои от проблемите на съществуващите системи за 

здравеопазване и социални грижи. Те включват подобряване на координацията между 

доставчиците на услуги, гражданите, пациентите, лицата, полагащи грижи, 

специалистите и привличане на тези заинтересовани страни към центъра на 

иновациите за повишаване на промоцията на здравето, самоуправление на хронични 

заболявания и нови здравни пътеки за пациентите. Цифровите иновации, ако са 

проектирани с участието на потребителите, се считат за начин за решаване на някои от 

проблемите, пред които са изправени европейските системи за здравеопазване и 

социални услуги, включително липсата на служители (EU, 2017). Въпреки това има още 

много какво да се направи, за да се отключи потенциалът за заетост в сектора на 

социалните услуги. 

 

Реформи 
Годишният обзор на растежа за 2016 г. признава, че са необходими реформи в 

системите за здравеопазване и социални услуги в Европа. Устойчиво финансиране и 

„насърчаване на предоставянето и достъпа до ефективни първични здравни услуги, 
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като по този начин се намалява ненужното използване на специализирани и болнични 

грижи... и подобряване на промоцията на здравето и профилактиката на болестите“ са 

три от приоритетите за 2016 г. (EC, 2015: 43). Въпреки че националните правителства 

са помолени, като част от стратегията за подобряване на грижите, насочени към 

пациентите, да насърчават „трансфера от институционална грижа към грижи в 

общността, като разработват и гарантират нови стандарти за качество и повишават 

нивото на персонала“, няма ясни препоръки как да се постигне това. Въпреки че някои 

държави членки са подобрили подкрепата за неформалните лица, полагащи грижи, ще 

са необходими формални кадри за платени грижи и трябва да се въведат мерки за 

наемане, обучение и запазване на нови социални работници. 

 

Програма за нови умения за Европа 
Необходимостта от обучение на по-голям брой работници в областта на социалните 

услуги може да бъде решена с помощта на Съобщението на ЕО „Нова програма за 

умения за Европа — модернизиране на пазара на труда“ (2016), което има за цел да 

подобри качеството и приложимостта при формиране на умения, да направи 

способностите и квалификациите по-отчетливи и съпоставими и да повиши 

осведомеността и информацията за уменията, така че хората да могат да избират по-

добре кариерата си. Европейската комисия предлага да се преразгледа Европейската 

квалификационна рамка, така че квалификациите нива на ЕКР да се основават на общи 

принципи за осигуряване на качество, да подкрепят използването на ЕКР от социалните 

партньори, държавните органи и други заинтересовани страни, и да работят и извън ЕС. 

През юни 2017 г. беше стартиран европейски „инструмент за профил на уменията на 

граждани на трети държави“, който ще помогне на хората да развият профил на 

уменията и на агенциите, работещи с граждани на трети държави, да предоставят 

подкрепа и насоки (EC, 2017). Това ще спомогне за улесняване на интеграцията на 

пазара на труда на граждани на трети държави, което ще бъде от полза за сектора на 

социалните услуги. 

 

Инвестиционен план на ЕС 
Инвестиционният план на ЕС е важна инициатива, разработена от Европейския съюз и 

Европейската инвестиционна банка за подпомагане на достъпа до финансиране (заеми) 

за предприятия, включително доставчици на социални услуги. Той работи в три основни 

области. Европейският фонд за стратегически инвестиции (EFSI) има за цел да насърчи 

инвестиции от над 300 милиарда евро за три години в европейски малки и средни 

предприятия (МСП) и инфраструктурни проекти. Съветите и подкрепата за 

заинтересованите страни, предоставени чрез Европейския съвет за инвестиционни 

консултации (EIAH) и Портала на Европейския инвестиционен проект за улесняване на 

правните рамки (EIPP), ще подкрепят и икономическите инвестиции (EASPD, 2017). 

Инвестиционният план на ЕС обаче все още е в началната си фаза на изпълнение и все 

още предстои много работа за предоставяне на значителни заеми на доставчиците на 

социални услуги.  
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Европейски социален фонд 
Европейският социален фонд (ЕСФ) играе важна роля в обучението на уменията, 

създаването на заетост и насърчаването на социалното приобщаване. Като насърчава 

социалните предприемачи, местните партньорства, социалното приобщаване и 

борбата с маргинализацията, ЕСФ вече допринася за развитието на социалните услуги. 

Той изигра важна роля в предоставянето на обучение и програми за навлизане на 

пазара на труда за хиляди социални работници през последните 60 години. В Германия 

програмата „Tailwind“ (rückenwind – попътен вятър) има за цел да поддържа и подкрепя 

пригодността за заетост на служителите в социалната икономика, както и да подкрепя 

интегрираното и устойчиво организационно развитие на организациите за социални 

услуги. Това включва развитие на човешките ресурси, за да се подобри адаптивността 

на персонала и пригодността за заетост и да се даде възможност на организациите за 

социалните услуги да реагират по-добре на демографските промени. В Германия 

програмата „Tailwind“ е насочена към младите хора, групите в неравностойно 

положение и лицата без платена трудова заетост и ги подкрепя чрез програми за 

финансиране от ЕСФ на федерално и държавно равнище, отчитайки характеристиките 

на местния пазар на труда при финансирането на проекти за заетост (European Social 

Fund, 2017). Организациите за социални услуги като „Caritas“, „Diakonie“ и Червения 

кръст са участвали в програмите „Tailwind“ и предоставят редица услуги, които могат да 

помогнат на хората да се върнат отново на пазара на труда. Организациите за социални 

услуги ще могат да подкрепят увеличаването на заетостта в социалните услуги чрез 

програми на ЕСФ в цяла Европа. 

 

 

Граждански и социален диалог 
 

Граждански диалог  

Европейските НПО вече участват активно в диалога на гражданското общество с 

институциите на ЕС. Те играят важна роля в лобирането за по-силна социално-

политическа рамка в политиките на ЕС, насочени към социално приобщаване и 

икономически модел, който се основава на социални, устойчиви и приобщаващи 

инвестиции. Секторът на социалните услуги ще бъде неразделна част от тази по-

социална Европа и следва да се включи в дискусиите за социалната политика в рамките 

на гражданския диалог. 

 

Социален диалог 

Социалният диалог се определя като „диалог между ръководството и работещите“ и е 

инструмент, който се популяризира на местно, национално и европейско равнище. 

Секторът на социалните услуги е изправен пред редица проблеми, които ще трябва да 

бъдат решени, за да се поддържа темп на растеж, който да отговори на търсенето на 

услуги. Предоставянето на услуги ще зависи от създаването на устойчива работна сила. 

Трудовите въпроси, като максимално работно време, отпуск по майчинство/ бащинство 

и правилата и условията на работа на външни подизпълнители, ще бъдат разгледани 

най-ефективно на европейско равнище. Социалният диалог би спомогнал за 

постигането на съгласие по редица инструменти, кодекси за поведение, насоки и рамки 

за действие, които биха могли да бъдат адаптирани към сектора на социалните услуги 

на национално и местно равнище.  
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Социалният диалог на европейско равнище ще спомогне за споделянето на успешни 

модели на добри практики и решения на проблемите, пред които е изправен секторът 

на социалните услуги, например наемането и задържането на служители и въпросите, 

свързани с обществените поръчки. Съществуват общи проблеми в европейските 

държави и те ще бъдат решени най-ефективно чрез обмен на информация на 

европейско равнище между социалните партньори, което би допринесло за по-доброто 

разбиране на промените в сектора и за това как да се запази социалната стойност на 

социалните услуги. Тристранната социална среща на високо равнище за растеж и 

заетост, която се провежда всяка година, допринася за социалния диалог, като 

гарантира ефективното участие на социалните партньори в прилагането на социалните 

и икономическите политики на ЕС, което следва да се прилага и в сектора на 

социалните услуги. 

 

 

Европейски стълб на социалните права  
Предложението за Европейски стълб на социалните права (EPSR), стартирано от 

Европейската комисия през април 2017 г., определя редица ключови принципи и права 

за подкрепа на справедливи и добре функциониращи пазари на труда и социални 

системи. Доставчиците на социални услуги играят съществена роля в изпълнението и 

въздействието на принципите, предложени в EPSR, и биха могли да използват това като 

възможност да настояват за по-високи стандарти на социалните права и потенциално 

да допринесат за подобряване на благосъстоянието на уязвимите групи в цяла Европа. 

Предложението за EPSR беше придружено от така наречения „социален пакет“, 

включващ конкретни предложения за правно обвързващи инициативи, насочени към 

подобряване на баланса между професионалния и личния живот на родителите и 

лицата, полагащи грижи, и социалната защита на всички работници. Ако EPSR се 

прилага във всички държави-членки на ЕС, той би могъл също така да играе значителна 

роля за подобряване на условията на труд в рамките на европейския социален сектор. 

 

 

 

5. Системи за социални грижи 
 

Предоставянето на социални услуги в Европа се характеризира със съчетание от 

семейство, гражданско общество, църква, пазарно и държавно осигуряване. Във всички 

държави има неформални грижи, допълнени от различни видове формални услуги, 

финансирани от данъци, социално осигуряване и/ или частно осигуряване. Все по-често 

услугите се доставят в домашни условия и в общността, като институционалните грижи 

намаляват (EC, 2011). Взаимодействието между здравните и социалните услуги има 

важно влияние върху финансирането и предоставянето на социални услуги в много 

държави, тъй като те често се финансират по различни начини. Ролята на секторите с 

нестопанска и със стопанска цел се разширява през последните 20 години в почти 

всички държави в Европа, често поради преструктуриране на ролята, която държавата 

има в предоставянето на социални услуги. Това се характеризира с факта, че местните 
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власти стават възложители на социални услуги, а не доставчици на услуги. 

Доставчиците с нестопанска и със стопанска цел разширяват предоставянето на услуги, 

като сключват договор с държавата. 

 

Има обширни дебати за това как да се класифицират системите на националните 

социални услуги и степента на сходства и разлики между държавите (Esping-Andersen, 

1990; Arts & Gelisson, 2002). За този доклад бяха избрани шест държави — България, 

Чешката република, Финландия, Франция, Германия и Италия, тъй като те 

представляват четири различни системи за социални грижи, идентифицирани по 

историческа традиция, режими на финансиране и организация при предоставянето на 

услуги. За да се определят резултатите в контекста на проучването, ще се представят 

кратки профили на системите за социални грижи в шестте държави, с цел да се 

илюстрират някои от предизвикателствата, пред които са изправени националните 

системи за социални грижи.  

 

 

Таблица 2: Държави и системи за социални услуги 

Държава Вид система за социални услуги Характеристики 

България Семеен модел за подкрепа 

Реформи от 1990 г. с преход от 

институционални грижи към грижи в 

общността/ домашни условия. Разширяване 

на сектора с нестопанска и със стопанска 

цел. 

Чешка 

република 
Семеен модел за подкрепа 

Преход от институционални грижи към 

грижи в общността/ домашни условия, но 

бавно развитие.  

Финландия 

Данъчно облагане с някои преки 

налични разходи 

  

Система, финансирана от държавата, 

променяща се към доставчици с 

нестопанска и със стопанска цел. 

Франция 
Социално осигуряване и някои 

данъци 

Силна традиция в предоставянето на 

социална икономика 

Германия Социална осигуряване 
Силна традиция в предоставянето на 

социална икономика 

Италия 

От семейна подкрепа до държавно 

финансиране на социалните 

услуги 

Силна традиция в предоставянето на 

социална икономика 

 

 

Таблица 3 показва населението, % от БВП за социална защита, броя на служителите в 

социалните услуги и прогнозната стойност/ темп на растеж на сектора. България и 

Чешката република имат най-ниските проценти от БВП, изразходвани за социална 

защита.  
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Таблица 3: Брой служителите в социалните услуги и стойност/ растеж на сектора  

Държава 

Население 

(млн.) 

(2015) 

% 

население 

на възраст 

над 65 

години  

(2014) 

% от БВП за  

социална 

защита 

Брой  

служители в  

социалните 

услуги 

Стойност на 

сектора/ темп на 

растеж 

България 7,2 19,6 18,5% 30 000 няма данни 

Чешка 

република 
10,5 17,4 19,7% 100 000 0,7% от БВП 

Финланди

я 
5,4 19,4 31,9% 185 800 

3,7% ръст на 

заетостта 

Франция 65,8 18,0 34,3% 980 000 

7% ръст на заетостта 

за периода 2000—

2007 г. 

Германия 80,7 20,8 29,1% 

1 788 656 и  

 222 943  

(без социално 

осигуряване) 

1,5 милиарда евро  

Брутна добавена 

стойност 6,7% 

16,2% ръст на 

заетостта и 8,1% 

ръст на заетостта 

(без социално 

осигуряване)  

Италия 60,7 21,4 29,9% 480 634 

Икономическото 

въздействие на 

сектора с 

нестопанска цел се 

оценява на 4% от 

БВП 

Източник: доклади PESSIS (PESSIS, PESSIS 2, PESSIS 3) и Eurostat 

 

България 

Законът за социално подпомагане (ЗСП), приет през 1998 г. и изменян неколкократно, 

определя социалните услуги като „дейности, насочени към подпомагане на социалното 

приобщаване на групите в неравностойно положение и подпомагане на техния достоен 

живот“. ЗСП предоставя социални услуги в общността (семейна или подобна на 

семейната среда) и в специализирани институции. Новите доставчици на услуги, които 

включват доставчици с нестопанска и със стопанска цел, намалиха доминирането на 

публичния сектор като доставчик на социални услуги (Tomev et al, 2014). 

 

Децентрализацията при предоставянето на социални услуги в общините, с помощта на 

финансиране чрез делегирани бюджети, промени из основи финансирането, като го 

направи по-фокусирано на местно равнище. Политиките за насърчаване на 

деинституционализацията доведоха до затварянето на институциите и създаването на 

нови услуги, базирани в общността, като алтернатива на институционалните грижи. 

Набляга се на това услугите да станат по-интегрирани и гъвкави и с по-голяма 

индивидуална насоченост, като същевременно се прави опит да ги насочат към 

целевите групи, изложени на най-голям риск (Tomev et al, 2015).  
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Чешка република 

Законът за социалните услуги (2007 г.) информира за начина, по който се дефинират и 

доставят социалните услуги. Те се определят като „дейност или съвкупност от дейности 

в съгласие с този закон, които осигуряват помощ и подкрепа за социално приобщаване 

или за предотвратяване на социална изолация“. Социалните услуги имат за цел да 

помогнат на хората да живеят живота си по един обикновен начин — „да им се даде 

възможност да работят, пазаруват, посещават училища и църкви, да участват в 

дейности за свободното време, да се грижат за домакинството и други общи неща, които 

са обичайни до момента, когато някакво състояние или инцидент ги прекъсне“. 

Терминът „социални услуги“ обхваща социалните грижи, социалната превенция и 

консултантските услуги. Целта на социалните услуги е да повишат нивата на социално 

приобщаване и да отговорят на нуждите на 700 000 потребители, което е около 7% от 

чешкото население, въпреки че те не са еднакво достъпни в цялата страна. Достъпът 

до услуги е най-лесен в градските райони. Обществените социални услуги се 

финансират от публичните бюджети и са определени в законодателството. Наблюдава 

се увеличение на броя на доставчиците с нестопанска цел (Horecky, 2015). 

 

Финландия 

Съгласно Закона за социално подпомагане (710/1982) общините са отговорни за 

организацията на социалните услуги, както се изисква от местното население. 

Организираните от общините социални услуги обхващат:  

• Услуги за възрастни хора, услуги тип „домашен помощник“, защитени жилища и 

дейности на заведения със здравни грижи; 

• Услуги за хора с увреждания, общите социални услуги са основни, а специалните 

услуги (настаняване, помощни средства, транспортни и устни преводачески 

услуги) се използват, ако е необходимо; 

• Услуги за деца и семейства, дневни грижи, услуги тип „домашен помощник“, 

жилищни и професионални семейни грижи за деца и младежи; 

• Услуги за подкрепа, лечение и рехабилитация на зависими от наркотични 

вещества лица и техните семейства, както и жилищни услуги за хора с психични 

проблеми. 

 

Финландската система за социални грижи, в сегашната ѝ форма, започва през 70-те и 

80-те години. Промените в системата за социални грижи разшириха обхвата на 

предлаганите услуги и ги диференцираха по целеви групи. Както и в много други 

държави, повечето институционални грижи бяха заменени с услуги в общността. Днес 

неинституционалните грижи са приоритет в услугите, предлагани на всички целеви 

групи. Институционалните грижи следва да се използват само, когато 

неинституционалните грижи не са достатъчни, за да гарантират необходимото лечение 

и грижи. Целта е да се помогне на хората да живеят в дома си колкото е възможно по-

дълго. Секторите със стопанска и нестопанска цел започнаха да предоставят услуги от 

началото на 90-те години (Vuorenkoski, 2008). 

 

Франция 

Терминът „социални действия“ се използва, за да се обхванат редица сектори на 

социалните услуги, които работят с възрастните хора, хората с увреждания, грижите за 

децата, както и широк спектър от други услуги. Бяха въведени някои важни промени по 

отношение на финансирането и достъпността на услугите. През 2002 г. се проведе 
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голяма реформа във френската система за дългосрочни грижи, например с 

въвеждането на персонализираната надбавка за самоуправление (APA — Allocation 

personnalisée d’autonomie), която осигурява пари в брой за грижите за крехки възрастни 

хора. APA е национална схема, прилагана на местно равнище и покрита от местни 

данъци.  

 

Медицинските сестри и лицата, осигуряващи медицински грижи, които са независими 

работници или от организации с нестопанска цел (домашни услуги), са основните 

здравни специалисти за лични и медицински грижи в домашни условия (Le Behan & 

Martin, 2010). Други социални услуги се предоставят и от обществени и нестопански 

организации, които предлагат услуги по почистване и лични асистенти за грижи за 

възрастни хора, които се организират на местно ниво. През 2002 г. бе въведена нова 

категория резидентен тип грижи за възрастни, наречени институции за зависими хора в 

напреднала възраст (EHPAD), които осигуряват настаняване и здравеопазване (Le 

Behan & Martin, 2010). Все повече организации се включват в създаването на бази с 

легла за услуги тип EHPAD.  

 

Германия 

Няма правно обвързващо определение за социални услуги, но целта на услугите е или 

да възстановят или да подобрят физическия и емоционалния живот на лицата, както и 

качеството им на живот (Heinze 2011: 169). Основната част от работата на социалните 

услуги е да предоставят помощ и грижи, които основно се предлагат и финансират 

публично от професионални доставчици на социални услуги (Brinkmann 2010: 3). През 

1994 г. бе въведена нова система за осигуряване на дългосрочни грижи. Тя създаде 

социално осигуряване за дългосрочни грижи (LTCI) и задължително частно осигуряване 

за дългосрочни грижи, обхващащо цялото население. Всички осигурителни продукти са 

ограничени, така че в допълнение има частни доплащания и подпомагане на база 

имуществено състояние, особено за медицински грижи в домашни условия. 

Доставчиците на социални услуги идват от обществения сектор, и от секторите със 

стопанска и нестопанска цел, като публичният сектор носи отговорност за 

координирането и договарянето на различните нива на управление — федерално, 

държавно и общинско. Секторът с нестопанска цел/ благотворителни организации е 

основен доставчик на социални услуги. Финансирането идва от разнообразни 

източници: социално осигуряване, самостоятелно заплащане и държавна помощ. 

(Hilbert et al, 2012).  

 

Италия 

През 2000 г. секторът на социалните услуги стана обект на секторна (Law no. 328/2000) 

и конституционна (Law no. 3/2001) реформа. Това доведе до значителни промени в 

управлението и регулирането на социалната политика в Италия. Най-важната промяна 

е свързана със създаването на система за социално планиране, функционираща на 

регионално, областно и местно ниво, която включва държавни и нестопански 

заинтересовани страни, работещи заедно (Cortese, 2014). 

 

Социалните услуги обхващат широк спектър от услуги, включително дейности за 

облекчаване на бедността, насърчаване на равните възможности, подпомагане на 

възрастни хора, лица с увреждания, лица, зависими от наркотични вещества, мигранти 

и бежанци, и други форми на социални действия. Изплащането на парични 
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обезщетения представлява важна част от социалните услуги в подкрепа на 

неформалните грижи в домашни условия. Всички услуги се предоставят както от 

обществени социални служби, така и от организации с нестопанска цел. Местният 

публичен сектор често прехвърля управлението на социалните услуги чрез възлагането 

на договори на организации с нестопанска цел (Cortese, 2014).  

 

 

 

Въпреки че при тези шест държави има малки разлики в системите им за социални 

услуги, има и много прилики. Налице е нарастващо търсене на социални услуги. 

Преминаването от институционални грижи към грижи в общността или в домашни 

условия се осъществява вече повече от две десетилетия, но все още има необходимост 

от промени в институционалната и социалната нагласа, преди хората с различни 

видове увреждания да могат да живеят активно в собствената си среда. Налице е 

нарастващ натиск за предоставяне на услуги с индивидуална насоченост, с повече 

услуги за домашни грижи. Няколко държави въведоха реформи в организацията и 

финансирането на социалните услуги, но дългосрочната устойчивост на сектора на 

социалните услуги все още не е сигурна в нито една от тях. Въпреки това търсенето на 

повече социални работници ще продължи да расте. Потенциалът за заетост в сектора 

на социалните услуги се споделя от много държави и трябва да се разглежда в рамките 

на по-широки стратегии за икономически растеж на национално и европейско равнище. 

Има няколко въпроса, които трябва да бъдат решени, преди да се осъществи пълният 

потенциал на сектора на социалните услуги като източник на заетост, доставчик на 

социални услуги и насърчител на социалното приобщаване. Един от най-важните 

въпроси е наемането и задържането на социални работници. 

 

 

6. Наемане и задържане 
 

Организациите от публичния сектор, както и тези от секторите с нестопанска и със 

стопанска цел, трябва да осигурят подходящо предлагане на работа, за да 

функционират ефективно. Управлението на човешките ресурси, особено за трудоемки 

дейности като социалните услуги, е от ключово значение за успешното предоставяне 

на услуги. Наемането и задържането на работна сила е повлияно от редица фактори, и 

един от основните е демографската промяна. Нарастващата тенденция за застаряване 

на работната сила представлява специфично предизвикателство за организациите не 

само по отношение на наемането и задържането на персонал за възможно най-дълго 

време, но и по отношение на изграждането на нова, по-млада работна сила. 

Въздействието на по-широките обществени промени, например в работната сила, ще 

доведе до увеличаване на търсенето на социални услуги, особено на формалните 

грижи. Шестте държави, които бяха в центъра на това проучване, имат различни нива 

на безработица, като в Чешката република и Германия те са под 4%. Предоставянето и 

нарастването на заетостта в една държава като цяло оказва влияние върху наемането 

и задържането на социални работници. По традиция, секторът на социалните услуги се 

разглежда като част от услугите за социално подпомагане, финансирани от 

правителството, и следователно като част от публичните разходи. Все повече се 
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осъзнава обаче, че като трудоемка дейност секторът на социалните услуги допринася 

за икономиката чрез осигуряване на работни места и произтичащите от това 

потребителски разходи. Следователно този сектор трябва да се разглежда в контекста 

на по-широкия икономически растеж и политиките за заетост от страна на ЕС и 

националните правителства. 

 

Ефективни интервенции  
На базата на предишни проучвания относно наемането и задържането на служители са 

разработени аналитични рамки, които да помогнат за разбирането на използваните 

интервенции (Webb & Carpenter, 2012; Frerichs et al, 2015; Schulz & Geyer, 2013; 

Eurofound, 2016). Това, което се установи от интервютата с основните респонденти е, 

че има няколко различни вида интервенции, които се използват в рамките на 

организациите и/ или извън тях. Някои от интервенциите могат да бъдат класифицирани 

като насочени към промяна както на организацията, така и на обществото. Това показва, 

че интервенциите за наемане и задържане на служители имат широкообхватни цели. 

Те се опитват да променят вътрешната организационна динамика, как организацията 

се възприема от външния свят и, в по-широк смисъл, как социалната дейност се 

възприема от обществото. Ефективното наемане и задържане е добър баланс на 

всички тези интервенции.  

 

Таблица 4: Анализ на видовете интервенции 

Вид интервенция Организация 
Организационно 

развитие 

Промяна на 

социалните 

нагласи 

Промяна на 

организацията, така че 

всички да участват в 

наемането и 

задържането  

• Das Rauhe Haus 

(Германия) 

• Slezska Diakonie (Чешка 

република) 

ДА ДА 

Разработване на 

организационна „марка“ 

• Verband diakonischer 

Dienstgeber in Deutschland 

(VdDD) (Германия) 

ДА ДА 

Обучение и 

непрекъснато 

професионално 

развитие — работа с 

образователни 

институции 

• Verband diakonischer 

Dienstgeber in Deutschland 

(VdDD) (Германия) 

• Caritas Czech Republic 

(Чешка република) 

• Cooperative La Rete 

(Италия) 

ДА ДА 

Разработване на 

споделени 

организационни 

ценности/ участие в 

процеса на вземане на 

решения 

• KVPS (Финландия) ДА  
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Промяна на нагласите 

към социалните услуги 

• Fédération de l'Entraide 

Protestante (Франция) 

• Slezska Diakonie (Чешка 

република) 

• Чешка асоциация на 

социалните услуги (Чешка 

република) 

 ДА 

Разширяване на 

работната сила за 

включване на мъже, 

граждани на трети 

държави, млади хора, 

потребители на услуги 

• Evangelisch-Lutherisches 

Diakoniewerk 

Neuendettelsau 

(Германия), 

• Concorzio Sol Co (Италия),  

• KVPS (Финландия) 

ДА ДА 

Нови технологии и 

цифровизация 

 

• AIAS Bologna (Италия), 

• Cooperative La Rete 

(Италия) 

ДА ДА 

 

Въпреки че интервюираните организации имат различни нива на текучество на 

персонала, всички участват в редовното наемане на служители. Много от примерите за 

добра практика при наемането и задържането показват, че организациите не само 

променят начина, по който наемат служители, но и начина, по който организацията 

работи. Успешното наемане и задържане трябва да се свърже с въпросите, засягащи 

вътрешната и външната комуникация, качеството на работните места и външния имидж 

на организацията, както и характерната дейност на социалните услуги. 

 

Промяна на организацията 
Das Rauhe Haus предприема няколко начина за увеличаване броя на наетите 

служители, например създаване на подходяща реклама в определени мрежи и 

набиране на стажанти, но най-добрата практика на Das Rauhe Haus в наемането на 

персонал се крие в това, как организацията е трябвало да промени начина си на работа 

по отношение на наемането на нови кадри. Това е свързано с последваща промяна в 

нагласата и мирогледа. Вместо да смята, че наемането на служители е отговорност на 

отдел „Човешки ресурси“, Das Rauhe Haus осъзнава, че това трябва да бъде споделена 

отговорност на цялата организация. „Наемането на кадри е екипна работа“. Свободните 

работни места се разработват от екипите, предоставящи социални услуги, които са 

наясно с това, което се изисква. Описанията на длъжностите са изложени по-точни и се 

предоставят на уебсайта на организацията. Das Rauhe Haus е създала системи, които 

гарантират, че всеки кандидат за работа може лесно да осъществи контакт с член на 

персонала, който е информиран за работата и може да отговори на запитванията. Das 

Rauhe Haus признава, че организацията е в конкуренция с други организации по 

отношение на набирането на персонал и трябва да реагира бързо при изразяване на 

интерес.  

 

Създаване на „марка“ 
Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland (VdDD) е разработила концепцията 

за марка на работодателите, с цел да информира за нов начин за наемане на персонал. 

Отново, подобно на Das Rauhe Haus, това е изградено върху основите на подобрената 
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комуникация в цялата организация, което е свързано с общо разбиране и чувство за 

отговорност от всички служители и влияе върху вътрешната и външната дейност на 

организацията. Съвместната работа между отделите за маркетинг и човешки ресурси е 

особено важна. VdDD променя начина, по който се представя на външния свят. Вместо 

да обяснява защо е „добра и велика“, сега организацията изяснява какво ще спечели 

един служител от работата си в VdDD. Успехът на този подход зависи от 

„достоверността“ между това, което се представя пред външния свят, и това, което се 

случва в рамките на VdDD.  

  

Тези два примера показват, че разработването на марка и други нови подходи за 

набиране на персонал включва не само използването на различни методи за 

комуникация, но и съществена промяна в начина, по който организацията разглежда 

потенциалните кандидати. Всеки от организацията трябва да участва. 

 

Освен подобряване на наемането на кадри, организациите трябва да решат и това как 

да задържат наетия персонал. Много работници в социалните услуги са силно 

мотивирани от социалната кауза или мисията на организацията, но има и много 

причини, свързани с удовлетворението от работата, поради които служителите я 

напускат. Докладът на Eurofound (2012) относно секторните условия на труд и 

тенденциите в качеството на работните места в Европа установи, че има четири 

показателя за качество на работните места:  

• Доход/ заплати; 

• Качество на работното време (продължителност, график, нерегламентирано 

работното време и краткотрайна гъвкавост); 

• Перспективи — сигурност на работното място, развитие на кариерата и качество 

на договора; 

• Качества присъщи на работата — умения и лична преценка, добра социална и 

физическа среда, интензивност на работата (Eurofound, 2012). 

Много организации се съсредоточават върху по-нематериалните аспекти на качеството 

на работните места, които се отнасят до развитието на кариерата и работната среда и 

използват интервенции, подобряващи начина, по който работи организацията. Това 

може да бъде въвеждането на нови звена или подобряването на комуникацията в 

рамките на организацията, което е в основата на по-голямото участие на служителите 

в организационните решения и при разширяването на контрола върху работната среда, 

което отразява по-добро използване на високата вътрешна мотивация на много 

работници в сектора. 

 

Slezska Diakonie представя кръгла маса, която обхваща начини за подобряване на 

наемането, задържането и мотивацията на персонала. Основен принцип е, че всички 

служители в Slezska Diakonie могат да допринесат за организацията. Част от 

интервенцията обаче е да се помогне на управителите да разберат мотивацията на 

персонала, като се учат както от добрите, така и от лошите практики. Тези първоначални 

кръгли маси се превръщат в поредица от работни групи по иновации, които ще се 

занимават с наемането и задържането като един от многото въпроси. Това показва, че 

ефективните стратегии за наемане и задържане трябва да бъдат в центъра на една 

организация и са също така неразделна част от стратегическото развитие и външните 

отношения.  
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Обучение и учене през целия живот 
Образованието, обучението и ученето през целия живот се разглеждат като една от 

най-големите възможности за решаване на проблеми, свързани с наемането и 

задържането. Образованието на наличната работна сила се счита за съществено за 

развитието, обогатяването и оценяването на опита на работниците. Това е особено 

важно през период, когато нуждите на потребителите на услуги се променят.  

  

Ролята на обучението и образованието при наемането и задържането обхваща много 

видове инициативи и взаимоотношения между организациите и образователните/ 

обучаващите институции. Някои организации имат история в предоставяне на 

собствено обучение и са създали свои университети в миналото. Това осигурява 

организационен контекст за обучение и непрекъснато професионално развитие. 

Федерациите имат по-силна традиция да развиват собствено обучение и да изграждат 

свои собствени учебни заведения или университети. 

 

Специални програми за обучение 

В университета за приложни науки на VdDD е разработена специална учебна програма 

и специализирано обучение за ръководителите на човешките ресурси и за персонала, 

отговорен за обучението в рамките на организацията, така че те да могат да 

разработват инструменти за наемане, задържане и обучение на служителите. 

Непрекъснатото професионално развитие по отношение на наемането и обучението се 

осигурява и чрез редовни мероприятия и семинари. Обучението се е превърнало в 

неразделна част от подобряването на практиката за наемане и задържане. 

 

Caritas Czech Republic управлява своя университет за социална дейност и много от 

завършилите там стават работници в Caritas. Организации, които имат свои собствени 

университети и колежи за професионално обучение, могат да ги използват по няколко 

начина за осигуряване на социални работници. Студентите ще бъдат обучени и 

насърчавани да работят с Caritas Czech Republic, веднага щом завършат обучението 

си. Тъй като голяма част от професионалното обучение е свързана с практическа 

работа, учащите често имат практики или стажове в организациите Caritas. Това 

осигурява както на студентите, така и на организацията опит в съвместната работа, 

което може да улесни предлагането на заетост. Организациите имат достъп до 

различни източници на финансиране за обучение. Caritas Czech Republic използва 

финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ), за да предоставя на персонала си 

професионално обучение в областта на уменията и знанията. Организацията е 

установила, че международното сътрудничество е добро за мотивиране на персонала, 

който може да говори на други езици.  

 

Работа с университети и други партньори 

Много организации признават, че реформите в обучението на социални работници са 

зависими от студентите, които имат директен контакт с потребителите на услуги. 

Cooperative La Rete смята за добра практика да работи със своя местен университет 

във Верона, и да предлага стажове за студенти по социална дейност. Реформите в 

последното обучение подчертават необходимостта учащите да имат пряк контакт с 

потребителите на услуги като част от обучението си. Cooperative La Rete е в състояние 
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да предостави този опит. В резултат на това студентите с бакалавърската степен по 

социална дейност започват работа в Cooperative La Rete, след като завършват. 

 

Някои организации, например Cooperative La Rete, имат обучение по нуждите на 

екипите, оценени от координатор на екипа. Ученето през целия живот се счита за важно, 

тъй като нуждите на потребителите на услуги се променят с течение на времето. През 

2017 г. е организиран петдневен курс на обучение съвместно с fio.PSD, италианска 

федерация на организациите за бездомни хора, който показва как възможностите за 

обучение често се разширяват чрез връзките, създадени с организация-координатор на 

национално ниво. 

 

Способността на организациите за социални услуги да работят с колежи и университети 

е от решаващо значение за развитието на нови инициативи за обучение. Във Франция, 

въпреки че няма много връзки с местните колежи за обучение, Fédération de l'Entraide 

Protestante (FEP) неотдавна разработва нова инициатива за провеждане на три курса 

за социално обучение в областта на педагогиката, философията и социалната 

практика, които информират за по-прогресивни подходи за предоставяне на социални 

услуги. Тези нови измерения на обучението ще променят начина, по който работят 

хората, и ще развият ново разбиране за обучението. Целта на Fédération de l'Entraide 

Protestante (FEP) е френското правителство да признае дипломата, която се издава. 

Трите курса вече имат лиценз, който е валидиран, и ще издават дипломна 

квалификация. Чрез осигуряване на служителите на достъп до този вид обучение 

тяхната работа става по-привлекателна. 

 

Стажове и практики  

Преди две години Caritas Czech Republic разработва нова политика за стажове. 

Организацията предлага няколко часа стаж, който обхваща социалната работа, преките 

грижи и управлението. Всеки стажант има наставник, разпределен от организацията. 

Стажът осигурява 350 часа практически умения. Тези инициативи са разработени в 

партньорство с основните чешки университети. 

 

Някои организации са категорични в решението си да насърчават служителите да 

разглеждат други организации в една и съща федерация като форма на кариерно 

развитие. От организационна гледна точка това е начин за разрастване и развитие на 

работната сила, като се предоставят нови възможности за служителите. Това е вид 

интервенция, която е отворена за федерации, а не за отделни доставчици. 

 

 

Организационно развитие 
Много от примерите на добри практики за наемане и задържане включват 

организационно развитие, но някои организации се фокусират върху организационното 

развитие като начин за преобразуване на работните практики. KVPS е финландска 

организация, която предоставя услуги за хора с обучителни трудности. Персоналът има 

разнообразен професионален опит и включва практикуващи медицински сестри и 

социални работници. KVPS се фокусира върху подобряване на благосъстоянието на 

служителите си, като подкрепя тяхната мотивация чрез предоставяне на възможности 

за използване на уменията им по различни начини. Персоналът е насърчаван да 
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развива нови дейности и услуги. Този подход се подкрепя от насърчаването на 

споделените ценности чрез обучение, което създава общо разбиране за ценностите, 

структурата и дейностите на KVPS. Съществуват четири основни ценности: уважение, 

надеждност, обновяване и ефективност. Общото разбиране на тези ценности води до 

по-голяма ангажираност на персонала, което се отразява в резултатите от годишното 

проучване на тяхната дейност. Служителите оценяват възможностите да използват 

уменията си не само за работа с клиенти, но и за развитието на цялата организация.  

 

Голямо внимание се обръща на управлението и ръководството, особено на идеята за 

управител, работещ в близък контакт със служители и клиенти. Предлага се сериозно 

обучение за управители на услуги, така че да се осъществи връзка между 

благосъстоянието на служителите и благосъстоянието на потребителите. Целта е да се 

обърне внимание върху ролята на организацията като работодател, който трябва да се 

грижи за работниците. Съществуват много дейности, които подпомагат 

благоденствието на трудовите общности, така че хората да изпитват удовлетворение 

от работата си. KVPS се опитва да създаде кариерни пътеки, така че да може да наема 

хора за други работни места в организацията, например практикуващи сестри да станат 

управители. 

 

Този цялостен подход към удовлетвореността и мотивацията на персонала ще премине 

на различно ниво със създаването на нов отдел, който да се съсредоточи върху 

повишаване и променяне на знанията. Тъй като една от основните организационни 

ценности на KVPS е обновяване, новият образователен отдел ще помогне на персонала 

да обмисли текущите си практики. Персоналът планира и проектира собственото си 

обучение. Неразделна част от този процес са потребителите на услуги, които 

допринасят за дефинирането на споделените организационни ценности. Обучението и 

образованието се организират чрез този нов център. Персоналът се мотивира да 

развива собствените си познания. Предлага се комбинация от уеб обучение и 

традиционно обучение, за да привлича повече служители.  

 

Промяна на външни фактори 
Един от проблемите, които организациите за социални услуги с нестопанска цел срещат 

при наемането на персонал, е отрицателното възприемане на социалните услуги в 

обществото. Промяната на тези нагласи ще отнеме време, защото не става въпрос само 

за повишаване на осведомеността за стойността на социалните услуги, а за промяна на 

нагласите към хората, получаващи социални услуги. Има няколко вида интервенции. 

Много от интервенциите, които се предоставят чрез организациите, например 

увеличение на заплатите и обучение, ще имат някакъв ефект върху имиджа на 

социалните услуги, но са необходими по-съществени промени. Те трябва да бъдат 

ръководени от държавни органи или големи институции. Някои организации вече се 

опитват да инициират тези промени в нагласите.  

 

През септември 2017 г. Fédération de l'Entraide Protestante създава изложение между 

поколенията, което дава възможност на присъстващите до обменят истории за 

работата в областта на социалните услуги. Организацията също така лобира по този 

въпрос пред наскоро назначения комисар по социалните дейности във Франция. 
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Комисарят изразява разбиране по този проблем и признава, че нагласите ще трябва да 

се променят. Това е пример за опит за промяна на нагласите към социалните услуги и 

работната сила. 

 

Други организации използват социалните медии, за да променят имиджа, който 

представят пред външния свят, като част от процеса на повишаване на осведомеността 

на обществото за положителните аспекти на социалните услуги. В Чешката република, 

както и в други източноевропейски държави, все още битуват много предразсъдъци по 

отношение на институциите, предоставящи социални услуги, въпреки че начинът, по 

който се предоставят социалните услуги се промени драстично. Обществеността не 

осъзнава това и така не признава статута на специалистите, въпреки че 

законодателството определя стандартите за качество и професионалните стандарти. 

Slezska Diakonie използва видеоматериал, за да информира обществеността за 

предоставяните от тях социални услуги и за преодоляване на предразсъдъците на 

хората срещу лицата, които използват тези услуги. 

 

Освен промяна на имиджа на социалните услуги, някои от анкетираните смятат, че има 

признаци, че по-младите служители искат да работят в сектор, който да отразява 

техните ценности и цели. Това е част от една по-широка промяна в обществото, в която 

цел стават не парите, а постигането на удовлетворение чрез работа. Ето защо, 

кампаниите за промяна на отношението към дейността на социалните услуги са 

значителна част от тази културна промяна. Пример за интервенция, имаща за цел да 

провокира хората да си зададат въпроса какво искат от дадена работа и какво биха 

могли да допринесат за нейното подобряване е уебсайтът Watchado.com. При 

използването на този уебсайт, хората влизат в страница, за да търсят работа, например 

за инженер. След това на лицето се задават въпроси за това какво може да прави, за 

да му/ ѝ създадат длъжностен профил. Тогава лицето може да бъде пренасочено към 

друг раздел на уебсайта, където има работни места, които изглеждат по-подходящи за 

техния профил. По този начин уебсайтът се опитва да промени начина, по който хората 

мислят за дадена работа и да покажат, че имат умения и опит да работят на различна 

длъжност, която може да бъде в сектора на социалните услуги.  

 

Асоциацията на социалните услуги (Чешка република) създава наградата 

„работодател на годината в социалния сектор“ за повишаване на престижа на 

социалните услуги и работната си сила. Това има за цел да заинтересува медиите, за 

да пишат за социалните услуги, като работят непряко за промяна на нагласите в 

обществото. Тази награда ще допринесе за повишаване на осведомеността относно 

необходимостта от по-добро заплащане на работната сила в социалните услуги, по 

повод на което Асоциацията на социалните служби понастоящем лобира пред 

чешкото правителство за финансиране. 

 

Превръщане на работните места в по-достъпни  
 

Граждани на трети държави 

Наемането на граждани на трети държави се определя от националните особености, но 

организациите за социални услуги се сблъскват с някои общи проблеми. Липсата на 

признаване на квалификациите придобити в държавите на произход и трудностите при 
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получаването на достъп до обучение са двата основни проблема. Някои европейски 

държави също така губят социални работници, защото са наети в други европейски 

държави, проблем, който може да бъде разрешен чрез увеличаване на заплатите и 

подобряване на условията на труд в сектора на социалните услуги като цяло.  

 

В Германия Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau започва проект за 

интегриране на медицински сестри от Виетнам. Групата пристига през юли 2016 г., за 

да работи в социалните услуги, но се наложило да работят като помощници, защото не 

владеят езика или нямат клиничните умения да практикуват в Германия. Веднъж 

седмично проектът предоставя обучение по езикови и клинични умения в подкрепа на 

тяхното кандидатстване като медицински сестри в бъдеще. Бившата Източна Германия 

има исторически връзки с Виетнам и организациите използват тези връзки за набиране 

на медицински сестри, като предоставят обучение за улесняване на тяхната интеграция 

в здравната и социалната система.  

 

През 2016 г. Eurodiaconia изготви доклад на тема „Образованието, обучението и 

квалификацията на лицата, осигуряващи медицински и здравни грижи в Европа“ (2016), 

в който са отразени квалификациите и стандартите за обучение на лицата, 

предоставящи медицински и здравни грижи във всяка национална система. Тези 

национални профили осигуряват сравнение между страните, което е важно за 

организациите, които възнамеряват да наемат граждани на трети държави и работници 

от други европейски държави. 

 

Млади хора  

Наемането на млади хора в сектора на социалните услуги е важно за създаване на 

устойчива работна сила в социалните услуги в почти всички държави. Тъй като много 

млади хора не познават достатъчно социалните услуги, няколко организации за 

социални услуги създадоха схеми, които насърчават младите хора да работят 

доброволно и да трупат опит в работата със социални услуги. Създаването на 

професионална подготовка е друг начин за насърчаване на младите хора в сектора.  

 

Друг подход към променяне на нагласите на младите хора е те да се насърчават да 

използват „нулевата“ година (‘gap’ year) като начин за опознаване на работата в 

социалните услуги. Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau разполага 

с голям доброволчески център с 120 доброволци, които се назначават в Evangelisch-

Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau след завършване на гимназията. Това е 

вид година на „социалните услуги“ за личностно развитие и ориентация. Те могат да 

бъдат назначени в детска градина, да работят със стари хора или хора с увреждания. 

Те са признати за доброволци, имат осигуряване и посещават специални курсове по 

личностно развитие. Около една трета от студентите отиват на професионално 

обучение в Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk Neuendettelsau след като са 

решили, че искат да работят в социалните услуги.  

 

В Италия Consorzio Sol.Co, мрежа от сицилиански социални предприятия, осигурява 

междупоколенческо наставничество и подкрепа за своите работници. Служителите са 

групирани според работното си място и всяка група разполага с посредник, който има 

богат опит в конкретната област на работа. Посредникът работи с членове на групата, 

за да развива техните компетенции и експертни познания и да подкрепя наскоро 
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назначените в организацията. Това допълва системата от уроци, в които всеки нов 

служител участва през първите месеци на работа. 

 

През 2014 г. беше стартирана Гаранцията за младежта като инициатива на ЕС за 

предоставяне на достъп на млади хора под 25 години до заетост, продължително 

образование, професионална подготовка или стаж. Акцентът е върху подкрепата на 

младите хора да навлязат на реалния пазар на труда, а не да намират алтернативи за 

работа. Гаранцията за младежта също така съдейства за реформиране на 

националните системи за заетост и политики за създаване на конкретни мерки за 

подпомагане на младите хора при намиране на работа. Националните проекти спомагат 

за запознаването на младите хора с възможностите за обучение, оказват съдействие 

при избора на кариера, както и при идентифициране на бариерите пред заетостта, като 

ниската квалификация. Гаранцията за младежта може да допринесе за повишаване на 

осведомеността сред младите хора за развитие на кариера в сектора на социалните 

услуги.  

 

Равнопоставеност между половете 

Служителите от женски пол формират по-голямата част от работната сила в социалните 

услуги в Европа. Ниският процент на участие на лицата от мъжки пол в социалните 

услуги се основава на културните нагласи към представата за мъже в ролята на 

асистенти, предоставящи лични грижи, тъй като грижите в повечето общества по 

традиция се осъществяват от жени. Въпреки че се наблюдава постепенна промяна във 

връзка с грижите за децата, тъй като все повече мъже поемат грижи за тях, работят със 

стари хора или хора с увреждания, все още се изисква силно чувство за ангажираност. 

Ниските заплати, липсата на възможности за кариера и обучение в сектора на 

социалните услуги също могат да бъдат пречка за наемането на мъже, тъй като те често 

имат очаквания да печелят по-високи заплати, особено в регионите, където мъжете 

остават традиционното лице, което изкарва прехраната на семейството. Много 

организации се опитват да наемат повече мъже, но често с малък успех, въпреки че 

всички признават значението на създаването на работно място с по-равнопоставено 

отношение между половете. 

 

Verein Stadmission Hamburg работи с бездомни хора, които са от други европейски 

държави. В организацията около 50% от служителите са от мъжки пол, относително 

висок дял за мъжете, работещи в социалните услуги. Тя има за цел да назначи екипи с 

равно съотношение между мъжете и жените. Характеристиката на работата с 

бездомните хора се разглежда като работа с по-висок риск, отколкото другите форми 

на социални услуги, което оказва влияние върху възприемането на потенциалните 

кандидати.  

 

Наемане на клиенти 

Социалните услуги обхващат различни видове услуги и работят също така с редица 

групи в неравностойно положение. За да илюстрират, че целта на социалните услуги е 

да подкрепят хора, които преживяват трудни периоди в живота си, и след това да им 

помогнат да се върнат в обществото, няколко интервюирани организации от това 

проучване показаха примери, където клиентите са станали доброволци или платени 

работници. В Италия Consorzio Sol.Co наема потребители на услуги, бездомни хора 

или бежанци, които стават работни партньори в кооперацията. Във Финландия KVPS 
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също назначава потребители на услуги. Процесът може да бъде постепенен, като 

потребителите на услуги се включат в наемането на служители или в обучението на 

социални работници в местните колежи. Тези процеси повишават информираността на 

потребителите на услуги за естеството на работата в организацията. Като потребители 

на услуги, те също така имат представа какво представляват висококачествените 

услуги.  

 

 

Цифровизация/ нови технологии 
Последните развития в новите технологии и използването на изкуствен интелект все 

още са в процес на оценяване в много сектори. Въпреки че настоящите прогнози за 

търсенето на различни видове работни места в бъдеще са предмет на някои големи 

разногласия, има някои последователни теми, които излизат на преден план. ОИСР 

(OECD 2015, 2016, 2016а) установи нарастване на търсенето на висококвалифицирани 

нетрадиционни работни места и на необичайни работни места с ниска квалификация. 

Висококвалифицираните нетрадиционни работни места обхващат информационните 

умения, междуличностните умения и решаването на проблеми. Нискоквалифицираните 

необичайни работни места обхващат предоставянето на грижи и услуги. И двата типа 

нискоквалифицирани умения са важни за сектора на социалните услуги и предполагат, 

че работните места ще продължат да бъдат необходими.  

 

Неотдавнашен доклад на Price Waterhouse Cooper (PWC) относно автоматизацията в 

Обединеното кралство стигна до подобни заключения. Той подчертава, че търсенето на 

работни места в социалните услуги ще продължи. Секторът на здравеопазването и 

социалната дейност, който има 12,4% дял от заетостта в Обединеното кралство, се 

очаква да загуби 17% от работните места поради автоматизацията. Това е много по-

малък процент в сравнение със секторите на търговията на едро, промишлеността и 

транспорта, които се очаква да загубят поне 45% от работните си места поради 

автоматизацията (PWC, 2017). Тези тенденции предполагат, че може да се появи 

поляризация на пазара на труда между традиционните и нетрадиционните работни 

места (OECD, 2016, 2016А).  

 

Друг начин да се погледне на бъдещите работни места е да се анализира съдържанието 

на задачите на отделните работни места, а не средното съдържание на задачите. Този 

по-индивидуален фокус показва, че ще бъдат засегнати по-малък брой работни места 

(Arntz, Gregary & Zierahn, 2016). Работните места, които имат по-високи нива на 

междуличностно взаимодействие, са по-малко уязвими към автоматизацията, 

отколкото тези с по-ниски нива на междуличностно взаимодействие. Работните места в 

социалните услуги имат висок процент на работа, свързана с личен контакт. 

 

Изискванията към кандидатите за работа в секторите на здравеопазването и 

социалната дейност обикновено са за по-високи нива на образование. Това е в 

противовес на сектора на търговията на едро, който има по-голям брой служители с 

нисък образователен ценз. Хората с ниски нива на умения и образование са най-

уязвими по отношение на загуба на работни места. Това се отразява върху сектора на 

социалните услуги. Служителите в социалните услуги са както високообразовани, така 

и по-слабо образовани, но все повече се осъзнава, че всички социални работници се 
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нуждаят от някаква форма на професионално обучение, за да развият необходимите 

умения и опит за предоставяне на социални услуги. Насърчаването на нови форми на 

професионално обучение не само ще повиши статута на работа в сектора, но и ще 

създаде висококвалифицирана и образована работна сила, което ще ги направи по-

малко уязвими за загуба на работа. 

 

Промяна на начина, по който се предоставят услугите 

Вече съществуват доказателства, които показват, че новите технологии променят 

начина, по който социалните работници събират и съхраняват информацията за своите 

клиенти. IPads, таблети и други начини за събиране на информация започват да се 

използват все по-повече от социалните работници. Това дава предимства, защото 

социалните работници могат да споделят данни за клиентите между сектори и агенции, 

което може да подобри начина, по който се координират и предоставят социалните 

услуги.  

 

Cooperative La Rete използва новите технологии за обединяване на различни набори 

от данни за клиенти от редица агенции. Кооперацията използва базата данни 

„Антология“, която изгражда подробни папки за потребителите на услуги, което 

позволява на служителите да отделят повече време за потребителите на услуги, вместо 

да събират данни. Това доведе до откриването на нов център със ресурси, които са 

достъпни благодарение на тази технология. 

 

Помощни технологии 

Използването на нови технологии в предоставянето на социални услуги, което има 

потенциала да промени характера на социалните услуги и да намали част от търсенето 

на кадри, е едва на ранен етап на развитие в много организации. Неотдавнашен доклад 

на Европейската социална мрежа (European Social Network, 2017) подчертава, че някои 

технологични иновации могат да направят социалните услуги по-привлекателни, като 

предоставят някои услуги, като например измиване и подсушаване, с които се премахва 

необходимостта да бъдат предоставяни от отделни социални работници. Вече има 

примери за нови технологии, които подкрепят начините, по които хората с увреждания 

се движат и общуват чрез компютърно подпомогнати технологии. Тези адаптации на 

новите технологии имат приложение в обучението на социалните работници и за самите 

клиенти. Съществува потенциал за създаване на нови услуги. 

 

В Италия AIAS Bologna използва помощни технологии повече от 20 години. AIAS 

Bologna има екип от 25 души със смесен набор от професии и умения, включително 

професионални терапевти, преподаватели, специалисти по комуникации в областта на 

информационните технологии и социални работници, които работят с хора с 

увреждания. Те представляват високо специализиран екип и преминават обучение на 

работното място, защото няма много специализирани курсове за помощни технологии. 

От съществуващия екип се наемат служители за инструктори по помощни технологии и 

предоставяне на услуги. Има няколко споразумения с местния университет за обучение 

на професионални терапевти в региона. Понякога членовете на този екип отиват в 

домовете на лицата, за да направят оценка, да видят как се използват технологиите и 

да идентифицират съществуващите бариери. Екипът функционира като независим 

консултативен център, финансиран от тръст за обществено здраве. 
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7. Заключение 
 

Това проучване установи, че има много иновативни подходи за наемане и задържане 

на служители в сектора на социалните услуги в шестте проучени държави: България, 

Чешката република, Финландия, Франция, Германия и Италия. От констатациите е 

очевидно, че съществуват много добри практики за наемане и задържане на социални 

работници, които биха били от полза, ако получат по-широко разпространение.  

Основни характеристики на добрите практики при наемането и задържането 

Една от най-важните констатации на това проучване е, че организациите са установили, 

че наемането на служители трябва да бъде отговорност на цялата организация, а не 

само на отдела за човешки ресурси. Както ръководството, така и служителите, 

работещи с клиенти, трябва да бъдат включени в процеса на вземане на решения 

относно видовете работни места и необходимите знания и опит за изпълнение на 

задачите. За да могат наемането и задържането да се превърнат в централен въпрос 

за дадена организация, те трябва да се разглеждат като част от процеса на планиране. 

Например, ръководителите и служителите, работещи с клиенти, трябва да работят 

заедно, за да идентифицират нуждите от наемане и начините за разработване на 

длъжностни характеристики. По-голямото участие на всички отдели на организацията в 

наемането и задържането на служители също така показва, че един по-цялостен подход 

към организационното развитие спомага за интегрирането на социалните работници в 

проектирането и предоставянето на услуги. Организациите трябва да ценят своите 

служители и да създават структури, например нови отдели за обучение, които да 

обединяват персонала и ръководството, за да се определят организационните 

приоритети и начините за прилагане на нови организационни стратегии.  

Организациите за социални услуги, които работят в тясно сътрудничество с местните 

образователни институции и университетите, могат да осигурят допълнителни 

възможности за стажове и професионален опит. Взаимодействието между 

организациите и професионалното обучение доведе до начини за оказване на влияние 

върху програмите за обучение и включване в разработването на учебни планове. 

Потребителите на услуги често реагират положително на участието си в процеса на 

наемане и обучение. Те имат добро разбиране за качествените социални услуги и за 

наемането на персонал, в някои случаи това води до решение да кандидатстват за 

работа в организацията. 

С цел насърчаване на младите хора да обмислят кариера в социалните услуги, някои 

организации за социални услуги се включиха в схеми, насърчаващи стажове и практики, 

които спомагат за промяна на начина, по който младите хора възприемат социалните 

услуги. Те спомагат за увеличаване на броя на младите хора, влизащи в социалните 

услуги, така че да се балансират тенденциите по отношение на застаряването в 

сектора. Много организации започват да използват творчески подход при работата си с 

медиите и социалните медийни платформи, за да направят социалните услуги по-добре 

разбрани. Това постепенно помага да се промени обществената представа за 

дейността на социалните услуги. 

Бариери при наемането и задържането 
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Това проучване също така идентифицира няколко бариери пред наемането и 

задържането на служители. Един важен въпрос, който обществото трябва да разбере, 

е, че социалните услуги не са като другите сектори на услугите. В повечето случаи 

потребителите на услуги не купуват социалните услуги. Има триъгълна връзка между 

потребителите на услуги, държавните органи и доставчиците на социални услуги. 

Качествените социални услуги зависят от развитието на връзка на доверие между тези 

три групи.  

Социалните услуги често не разполагат с ресурси, за да отговорят на нарастващия кръг 

от нужди в обществото. Политиките за бюджетни ограничения доведоха до намаляване 

на финансирането от правителствата, което ограничава равнищата на заплащане и не 

подобрява имиджа на сектора сред потенциалните нови участници и общия сектор. 

Социалните услуги предоставят услуги на лица, които не са в състояние да се справят 

сами и може да се нуждаят от временна или постоянна подкрепа. Все по-често се налага 

обществото да признае, че в даден момент от живота си много хора ще се нуждаят от 

социални услуги, и че стойността на социалните услуги и служителите, които ги 

предоставят, следва да бъдат признати от широката общественост. В момента 

дейността на социалните услуги все още има нисък статут в много страни. Това ще се 

промени само, ако се подобрят условията на труд, обучението и заплащането, така че 

дейността на социалните услуги да се оценява като професия. 

Какво е необходимо според този доклад? 

За да се разшири наемането на социални работници, свързаните с тях професионални 

групи следва да бъдат насърчавани да работят в социалните услуги. 

Мултидисциплинарните форми на предоставяне на социални услуги все повече се 

възприемат като по-ефективни. Новите специалисти в областта на здравеопазването и 

социалните услуги в национален и международен мащаб следва да бъдат насърчавани 

да работят в сектора. Държавните органи играят важна роля в повишаването на 

оценката на работниците в социалните услуги чрез начина, по който ги насърчават и 

възнаграждават. Държавните органи също така трябва да играят роля в промяната на 

нагласите към социалните услуги и служителите, които ги предоставят, като 

популяризират значението на работата им и начина, по който тя се изпълнява. 

Необходима е по-широка информираност за важността от промяна на управлението на 

организациите, така че служителите да участват по-тясно в проектирането и 

предоставянето на услуги. Този подход има потенциала да подобри задържането на 

служители. Ето защо е необходимо обучение, което да подкрепи социалните работници 

в техните нови роли. 
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9. Приложение 1: Развитие на проучването 
 

След провеждане на конкурсен подбор, с ръководната група на Social Services Europe 

(SSE) беше обсъден план за европейско проучване на съществуващи и ефективни 

интервенции в областта на наемането и задържането на персонал в сектора на 

социалните услуги на национално равнище. Бяха идентифицирани редица ключови 

проблеми и бяха договорени за проучване пет въпроса: 

1. Как секторът на социалните услуги може да се справи с проблемите на 

наемането и задържането? 

2. Кои са съществуващите интервенции в областта на наемането и задържането? 

3. Как те оказват влияние върху националните системи за социални услуги?  

4. Кои са най-ефективните интервенции за наемане и задържане за организациите-

координатори и за отделните доставчици?  

5. Кои са нуждите на работната сила в социалните грижи? 

След дискусии с ръководната група на SSE бяха избрани шест европейски държави, 

България, Чешката република, Финландия, Франция, Германия и Италия, за да 

предложат опита си от различни аспекти на социалната икономика и нестопанския 

сектор.  

 

Бе съставен полуструктуриран план за интервю, който отразява някои от проблемите, 

повдигнати от ръководната група, които представляват особен интерес за техните 

членове, както и по-общи проблеми, идентифицирани чрез преглед на литературата. 

 

В шест държави бяха проведени интервюта с 20 доставчици на социални услуги, 

социална икономика или доставчици с нестопанска цел, повечето от които са членове 

на Social Services Europe. Интервютата бяха проведени по Skype или по телефона в 

периода май—юли 2017 г. Трима интервюиращи, които познават сектора на социалните 

услуги в Германия, Франция и Италия, бяха наети да предприемат някои от интервютата 

в тези три страни. Всички други интервюта бяха проведени от ръководителя на 

проучването. Наръчникът с въпроси може да бъде намерен в Приложение 2, а списък 

на интервюираните организации в Приложение 3. Интервютата бяха транскрибирани. 

Беше направен анализ на интервенциите, които социалната икономика и организациите 

с нестопанска цел са въвели, за да подобрят наемането и задържането във връзка с 

вътрешноорганизационните въпроси и развитието на външни отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наемане и задържане на служители в социалните услуги: 
Отключване на потенциала за създаване на работни места в 

сектора 

   34 |  
 

 

 

10. Приложение 2: Наръчник с въпроси 
  

Наемане и задържане в социалните служби в Европа 

 

Вашата организация/ сектор има ли проблеми с наемането и задържането на 

служители? 

 

Ако отговорът е „да“, моля, дайте подробности. 

 

Какви политики прилага вашата организация/ сектор за подобряване на наемането и 

задържането? 

 

Ако отговорът е „да“, можете ли да дадете подробности? 

 

Имате ли примери за добра практика за наемане и задържане на социални работници/ 

лица, полагащи грижи, от вашата организация или от организации на местно ниво? 

 

Имате ли примери за добри практики, които обхващат един или няколко от следните 

въпроси? 

Заплащане/ правила и условия; 

Непрекъснато професионално израстване и развитие на уменията; 

Учене през целия живот; 

Гъвкаво работно време; 

Нови технологии;  

Професионална безопасност и здраве — промени на работното място, промени в 

начина на работа; 

Наемане на нови служители с участието на потребители на услуги; 

Разработване на настойничество и подкрепа между поколенията; 

Работа с мигранти от трети страни; 

Работа с местни образователни колежи/ университети; 

Насочване към служители от мъжки пол; 

Други конкретни въпроси? 

 

Как бихте решили проблемите, свързани с наемането и задържането? 

 

Какви са възможностите/ бариерите по отношение на това? 

 

Благодарим ви. 
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11. Приложение 3: Интервюирани 

организации 
 

Видове интервюирани организации  

 

Държава Описание на организацията Организация-

координатор/ 

самостоятелен 

доставчик 

България  Фондация ICSS — предоставя социални 

услуги  

Самостоятелен 

доставчик 

Чешка 

република 

Асоциация на социалните услуги Координатор 

Чешка 

република  

Caritas Czech Republic Координатор 

Чешка 

република 

Slezska Diakonie  Координатор 

Финландия  KVPS работи с хора с интелектуални 

трудности 

Координатор 

Финландия  Caritas Finland — работи с мигранти  Самостоятелен 

доставчик 

Франция Federation Entrade Protestante (FEP) — 

управлява услуги за възрастни хора, 

хора с увреждания, бездомни, мигранти 

Координатор  

Франция NEXEM — мрежа, представляваща 

работодатели от организации с 

нестопанска цел 

Федерация 

Франция FNAAFP/ CSF — представляват 

работодатели с нестопанска цел 

Федерация 

Франция Epnak — услуги за деца и възрастни с 

увреждания 

Самостоятелен 

доставчик 

Германия  Caritas Germany — Федерация на 

организациите за социални услуги  

Координатор 

Германия Evangelisch-Lutherisches Diakoniewerk 

Neuendettelsau — услуги за възрастни 

хора в Южна Германия 

Самостоятелен 

доставчик 

Германия 

 

 

Verband diskonischer Dienstgeber in 

Deutschland (VdDD) — национална 

асоциация на протестантски институции, 

работещи в областта на социалните 

услуги  

 

Германия Das Rauhe Haus — доставчик на 

социални услуги 

Самостоятелен 

доставчик 

Германия Verein Stadtmission Hamburg — за 

бездомни хора 

Самостоятелен 

доставчик 
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Италия   AIAS Bologna — услуги за хора с 

увреждания 

Самостоятелен 

доставчик 

Италия Opera don Calabria — работи в областта 

на образованието и обучението на хора 

с психични проблеми 

Самостоятелен 

доставчик 

Италия Consorcio Sol.Co — мрежа от социални 

предприятия в Сицилия 

Мрежа на единичен 

доставчик 

Италия Кооперативно дружество „La Rete“ — 

социално кооперативно дружество, 

което подпомага бездомните и лица в 

бедствие  

Самостоятелен 

доставчик 

Италия Fio-PSD — италианска федерация на 

организации за бездомни хора 

Координатор 
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12. Приложение 4: Преглед на литературата 
 

Проучването започна с преглед на последните изследвания за наемане и задържане в 

секторите на здравеопазването и социалните грижи в Европа. Организациите от 

публичния сектор, както и тези от секторите с нестопанска и със стопанска цел, трябва 

да осигурят подходящо предлагане на работа, за да функционират ефективно. 

Управлението на човешките ресурси, особено за трудоемки дейности като социалните 

услуги, е от ключово значение за успешното предоставяне на услуги. Наемането и 

задържането на работна сила е повлияно от редица фактори, и един от основните е 

демографската промяна. Нарастващата тенденция за застаряване на работната сила 

представлява специфично предизвикателство за организациите не само по отношение 

на наемането и задържането на персонал за възможно най-дълго време, но и по 

отношение на изграждането на нова, по-млада работна сила. Наемането и задържането 

в един сектор се влияят от по-голямото търсене на работна сила в икономиката. 

Развитието на устойчива работна сила в сектора на социалните услуги се влияе от 

търсенето на работна ръка в по-глобалната икономика и трябва да се разглежда като 

част от една по-широка стратегия за заетост на европейските икономики. 

Въздействието на по-широките обществени промени се усеща от сектора на 

социалните услуги по отношение на търсенето на услуги и структурата на работната 

сила. 

 

Качество на работните места 

Начинът, по който служителите гледат на работата си влияе върху това дали искат да 

останат на определена позиция. Това може да е свързано със заплащането и 

условията, както и с естеството на работата. За да разберем как да се справим с 

проблемите на наемането и задържането, този преглед разглежда сега някои от 

факторите, които оказват влияние върху качеството на работата. В доклад на Eurofound 

относно секторните условия на труд и тенденциите в качеството на работните места в 

Европа, Green & Mustafa (2012) установиха, че има четири показателя за качество на 

работните места:  

• Доход/ заплати; 

• Качество на работното време (продължителност, график, нерегламентирано 

работното време и краткотрайна гъвкавост); 

• Перспективи — сигурност на работното място, развитие на кариерата и качество 

на договора; 

• Качества присъщи на работата — умения и лична преценка, добра социална и 

физическа среда, интензивност на работата (5th European Working Conditions 

Survey). 

 

Този анализ установи, че през 2008 и 2012 г. най-високи темпове на растеж са 

регистрирани в секторите, свързани с центровете за резидентен тип грижи и социални 

дейности (без настаняване), като повечето организации имат до 250 служители (малки 

и средни предприятия). Центровете за резидентен тип грижи и социалните дейности 

отбелязват по-ниски от средните резултати за положителна работна среда, 

„характеризираща се с високи нива на социална подкрепа и отсъствие на 

неблагоприятно социално поведение“. Тези два сектора отчитат най-високи нива на 

отсъствия от работа и най-високи нива на заетост сред жените. През предходната 
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година е регистрирано над 20% увеличение на работните часове. 40% от респондентите 

от сектора на резидентния тип грижи са претърпели преструктуриране и въвеждане на 

нови ИТ през предходната година. Социалните дейности отбелязват малко по-нисък 

процент, леко над 30%. В тези два сектора работата в полусамостоятелен екип е по-

често срещана от тази на екип с ръководител. Самостоятелното изпълнение на 

множество задачи е по-високо, отколкото в други сектори. 24% от работещите в 

социалните дейности и 23% от работещите в сектора на резидентния тип грижи 

съобщават за влошено здраве. Съобщава се, че служителите продължават да идват на 

работа и когато са болни. Въпреки това процентът на служителите от тези два сектора, 

които смятат, че биха могли да работят на 60 годишна възраст, е относително висок. 

Профилът на двата основни сектора на социалните услуги показва, че макар да са 

регистрирани относително високи нива на работа в полусамостоятелен екип, има 

високи нива на отсъствия от работа и ниски резултати за положителна работна среда. 

Тези констатации показват, че четирите показателя за качество на работните места не 

се изпълняват последователно в сектора на социалните услуги.  

 

Проучванията в областта на наемането и задържането в сектора на социалните услуги 

са насочени към факторите, които предизвикват текучество на служителите. Има някои 

основни теории, които произлизат от икономиката, психологията и социологията. 

Икономическият модел предполага, че служителят ще напусне дадена организация, ако 

разходите от оставането на работа надхвърлят ползите. Това решение се повлиява от 

заплащането, пазара на труда и обучението. Психологическият модел разглежда 

решенията, взети от служителите по отношение на удовлетворението от работата и 

ангажимента към организацията. Социологическият модел се основава на фактори, 

свързани с трудовата дейност, като удовлетвореност от работата, осъзнаване на 

перспективата за алтернативни работни места в организацията или извън нея, както и 

за по-обширни стойности и роли, несвързани с работната позиция (Webb & Carpenter, 

2011). В действителност, всички тези фактори трябва да бъдат взети под внимание, за 

да се разберат наемането и задържането. 

 

Опит в наемането и задържането на служители 

Проучванията в свързаните сектори дават някои важни разкрития в проблемите на 

наемането и задържането. В прегледа на литературата относно наемането и 

задържането в здравеопазването, Kroezen et al (2015) идентифицира четири типа 

интервенции: образование, финанси, професионална и лична подкрепа, регламенти. 

Естеството на организацията е важно за разбирането как да се наемат и задържат 

служители. Задържането на медицинските сестри е повлияно от наличието на 

трансформационно лидерство, плоска управленска структура и организационни 

структури, които подкрепят професионалната независимост. Политическите 

интервенции на национално равнище оказват въздействие върху работната сила в 

здравеопазването и върху това дали дадена държава се превръща в източник или 

държава на дестинация за здравни специалисти, търсещи по-добри условия на труд. 

Политическите интервенции също така могат да повлияят на географските дисбаланси 

на здравните работници, както и на вида обучение, получено от здравните специалисти. 

Въпреки че както организационните, така и политическите интервенции оказват влияние 

върху работната сила, няма достатъчно данни за това, как организационните и 

политическите интервенции си взаимодействат. Също така няма достатъчно данни, 

които да показват ефективността на различните интервенции, самостоятелно или в 
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комбинация. Прегледът обаче определи серия от добри практики при наемането и 

задържането на здравни специалисти, които могат да бъдат класифицирани като: 

чувствителност към контекста; комбинирани мерки; ангажираност и поддържаща база.  

 

Чувствителност към контекста: интервенциите за наемане и задържане зависят от 

икономическия, юридическия, политическия и/ или организационен контекст и тези 

контексти могат да действат като бариери и посредници. Това е особено важно при 

прехвърлянето на интервенции от една държава в друга. Тази констатация е отразена 

в доклад на ESP „Инвестиране в работната сила на социалните услуги“, който 

разглежда работната сила в социалните грижи в Европа и връзката ѝ с националните 

договорености за социалните грижи. Той установи, че финансирането, регулирането и 

координацията засягат работната сила. Специалистите по социални дейности и 

социални грижи са силно повлияни от националните системи.  

 

Комбинирани мерки: Когато се въвежда повече от една интервенция едновременно, 

това може да доведе до мултиплициращ ефект. Прегледът на наемането и задържането 

в скандинавските страни показва, че те използват комбинация от образователни 

интервенции и интервенции на работното място. 

 

Таблица 5: Интервенции за наемане и задържане  

Интервенции Наемане на персонал Задържане на персонал 

Образование Кампании 

Повишено наемане на персонал 

Нови образователни програми 

 

Програми за наставничество 

Реформи 

Работно 

място 

Наемане в международен 

мащаб 

Кампании 

Условия за заетост 

Баланс между професионалния и 

личния живот 

Работна среда 

Продължаване на образованието 

и обучението 

Управление 

Управление на таланти 

 

Източник: Северен съвет на министрите 

 

Ангажираност и поддържаща база: Ролята на политическите органи и организационните 

ангажименти в подкрепа на интервенциите могат да окажат силно влияние върху 

ефективността на тези интервенции (Kroezen et al, 2015). Скандинавският доклад 

установи, че има напрежение между количествената необходимост от броя на 

здравните специалисти и качествената нужда от квалифицирана и компетентна работна 

сила. Липсва разбиране за това как точно здравните реформи оказват влияние върху 

предлагането на обучени и опитни здравни специалисти. Във връзка със сектора на 

социалните услуги държавните органи имат подобна власт да оказват влияние върху 

обучението и развитието на служителите от сектора на социалните услуги. По подобен 

начин реформите в социалните услуги оказват известно въздействие върху 

организацията на социалните услуги, което влияе и върху възприемането на сектора, 
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което от своя страна повлиява върху наемането на персонал. Докладът на ESN (2016) 

определя като основни проблеми ниското заплащане и високия процент текучество на 

персонала и препоръчва въпросите, свързани със заплатите, условията на труд и 

натовареността, обучението, напредъка в кариерата и другите начини за привличане на 

по-разнообразна работна сила по отношение на пол, възраст и етническа 

принадлежност да бъдат обхванати от стратегия за устойчива работна сила в сектора 

на социалните услуги. 

 

Schulz & Geyer (2013) разглеждат търсенето и предлагането на служители в 

дългосрочен план и изтъкват три мерки, които са били използвани в миналото за 

увеличаване броя на наети служители в дългосрочен план. На първо място, в много 

страни е правен опит да се увеличи броят на работещите в областта на неформалните 

грижи чрез предоставяне на надбавки за грижи и гъвкаво работно време за полагане на 

грижи. На второ място, наемането на дългосрочни работници в международен план е 

решение, което много страни са приели, въпреки че това може да доведе до недостиг 

на работна сила в областта на социалните грижи в други държави, което не решава 

основния проблем за това как да се създаде достатъчно персонал в областта на 

грижите. Трето, правени са опити да се увеличи работната сила за домашни 

дългосрочни грижи чрез различни мерки. Те обхващат увеличение на заплатите, по-

гъвкаво работно време за сметка на намаляване на работата на непълен работен ден. 

Информационните комуникационни технологии (ИКТ) се използват за намаляване или 

промяна на естеството на грижите. Промените в разделението на труда между 

медицинските сестри и лицата, предоставящи грижи, могат да намалят работното 

време на медицинските сестри (Schulz & Geyer, 2013). 

 

Webb & Carpenter (2012) разглеждат начина, по който американските организации 

предлагат решения за наемане и задържане в сферата на социалните дейности. Някои 

от техните констатации са полезни за разглеждане в европейски контекст. Създателите 

на политики трябва да признаят разликите между „организационното текучество“ и 

„професионалните загуби“. Организациите трябва да събират мненията на 

служителите, за да разберат причините за организационното текучество. Има данни, 

които показват, че опитът, натрупан през първата година на работа в дадена 

организация, е важен за задържането. Необходими са допълнителни програми, които 

да окажат реална подкрепа на социалните работници и да развият използването на 

задълбочен надзор. Необходими са повече проучвания за ефекта от интервенциите, 

които имат за цел да подобрят възможностите за кариерно развитие или заплащането 

и възнагражденията. Необходимо е да се разбере повече за влиянието на по-големите 

промени на пазара на труда върху решенията за напускане на служителите в сравнение 

с психологическите/ социологическите фактори. В по-широк план са необходими повече 

проучвания, за да се разбере въздействието на стратегиите за задържане върху 

качеството на предоставянето на услуги и резултатите за потребителите на услуги. 

 

Активно застаряване 

Освен че разглеждат как секторите решават непосредствените проблеми, свързани с 

наемането и задържането, проучванията, обръщащи внимание върху начините, по 

които организациите третират застаряващата работна сила, дават представа за 

предположения, свързани с по-възрастните служители, които, често са жени. В 

европейско проучване за това как публичните организации и малките и средните 
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предприятия се справят със застаряваща работна сила, Frerichs et al (2012) 

установяват, че обучението, ученето през целия живот и трансфера на знания, 

гъвкавите работни часове, опазването и промоцията на здравето и разпределението на 

работата, кариерното развитие и управлението на мобилността са най-широко 

използваните интервенции. Налице са различия между европейските страни, като 

Германия и Холандия, които са по-развити. 

 

Conen et al (2012) проучват нагласите на работодателите в цяла Европа към 

застаряващата работна сила в редица сектори. Те установяват, че работодателите са 

склонни да насърчават по-възрастните служители да останат в организацията, но е по-

малко вероятно да наемат по-възрастни работници. В страни с ниска безработица 

работодателите са по-склонни да наемат по-възрастни работници и да запазят вече 

наетите по-възрастни служители. Респондентите смятат, че най-ефективната държавна 

интервенция е въвеждането на мерки за комбиниране на работа и пенсиониране. Други 

правителствени интервенции, които се оказват ефективни, са обучението през целия 

живот и субсидираните заплати, особено в малки организации. 

 

Устойчива заетост 

Наемането и задържането също така трябва да се разглеждат във връзка с концепцията 

за устойчива заетост. В проучване на Eurofound озаглавено „Устойчива заетост през 

целия живот: национални политики и стратегии“ (2016) устойчивата заетост през целия 

живот е определена като „условия на живот и труд, които помагат на хората да се 

ангажират и да останат на работа през целия им трудов живот“. Това е сравнително 

нова концепция и само три държави са приели политики за подкрепа на устойчивата 

заетост (Швеция, Холандия и Белгия). Други свързани политики като достойна работа, 

качество на труда/ професионалния живот и добре балансирана заетост са приети в 

няколко държави. 

 

Устойчивата заетост трябва да задоволи четирите измерения на качеството на 

работното място (доходи/ заплащане, качествено работно време, перспективи и 

съществено качество на работата). Политиките и интервенциите трябва да насърчават 

доброто качество на работното място за всички служители, както и да насочват по-

специфични интервенции към различни групи, но мерките често са фрагментирани и 

така не отговарят на нуждите на всички групи. Ролята на социалните партньори е важна, 

но тя се влияе от институционалните и правни рамки, в които те работят. 

Обстоятелствата в рамките на всяка организация/ компания имат силно влияние върху 

устойчивата заетост, особено по отношение на това дали работниците имат право на 

глас и как участват в процеса на вземане на решения. Интегрирането на принципа на 

равенство между половете също е от съществено значение. 

  

Естество на проучванията 

Проучванията в областта на наемането и задържането в секторите на социалните 

услуги и здравеопазването установяват, че въпреки че това са основни проблеми за 

почти всички организации, малко проучвания се осъществяват за ефективността на 

съществуващите интервенции. Липсват контролирани проучвания. Трудно е да се 

определи влиянието на един или повече фактори, като например структурата на 

работната сила, системите за заплащане и обучението по наемане и задържане на 
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служителите. Опитът в различните, но свързани сектори, като здравеопазването, има 

известно значение за сектора на социалните услуги. 


