ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – ДЕФИНИРАНЕ НА NEETS, ТИПОЛОГИЗАЦИЯ,
ХАРАКТЕРИСТИКИ, КОМУНИКАЦИОНЕН ПОДХОД, ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНИ
ФАКТОРИ : ДЕМОГРАФСКА СИТУАЦИЯ, ОСОБЕНОСТИ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Настоящият документ представлява предварителна информация, която да даде представа за
явлението NEETs, страничните фактори, които повлияват неговото възникване и развитие,
комуникационен подход и добри практики. Извлечената въз основа на този предварителен
материал на по-късен етап ще бъде основа за извличане на нуждите на представители на
целевата аудитория вече в регионален аспект. Тази предварителна информация, в
комбинация с полевото изследване ще даде възможност за по-добра диагностика и съответно
предложения за последващи действия в посока овластяване на младите хора в регион Перник
в посока наемане или самоемане, в т.ч и стартиране на собствен бизнес като възможности за
преодоляване на проблемите с младежката безработица и оттам справяне с бедността.
I.

NEETs – обща характеристики, особености1

През 2014 г., по задание на УНИЦЕФ, в България се провежда национално представително
изследване „Оценка на състоянието и анализ на профила на подрастващите и младежите,
които не работят, не учат и не се обучават (NEETs)”.5 То обхваща лица между 15 и 24 г. и
описва релефен социално-демографски профил на младите хора, които не учат, не работят и
не се образоват.
Структура по пол
Делът на мъжете и жените сред NEETs в България е почти равен: 52% към 48%. При
малцинствените етнически групи обаче, делът на жените със статус NEETs е почти 3.5 пъти,
а на мъжете - 2.3 пъти по-голям от контролната група7. Това се дължи основно на
общностните специфики при малцинствата, преди всичко ранните бракове и раждания при
момичетата и вследствие от това – преждевременното им отпадане от училище, което е
ключов фактор за присъединяване към групата на NEETs.

1

Наръчник по проект VS/2016/0050 „Повишаване на информираността сред младежите относно Гаранцията за младежта в
България”, финансиран по Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации.
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С
Структура
по възрасст
Младите хора със сттатус NEE
М
ETs в училлищна въззраст (15--18 г.) са 10.6%,
1
а в групата от
о 1924
4 г. - 28%
%.

Първият пик на при
П
исъединявване към групата N
NEETs е във
в възрасстовата гр
рупа 15-19 г. и
е резултат от прежд
девременн
но напусккане на уччилище (м
малко по-н
нататък ще
щ се спраа и на
индикаторите за раанното напускане
н
на училлище), а вторият е непоср
редствено след
заавършван
не на среедно обраазование. Според данните, всеки тррети, завършил ср
редно
образовани
ие, се озоовава траайно в си
итуация н
нито да учи,
у
нито да работти, нито да се
обучава и оостава в н
нея повечее от една година.
г
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С
Структура
по етническа прин
надлежносст
Съотношен
С
нието меж
жду бългаарите и пр
редставитеелите на етнически
е
ите малцин
нства (ром
ми и
туурци)в груупата на NEETs
N
е 46%
4
:51%.

Допъ
ълнителни
ият анали
из на етни
ическите групи
г
покказва, че делът на ромския етнос е над 5
пъти, а на туррския – 11.5 пъти по-голям
п
от тези в контроллната груп
па. От гл. т. на поола се
оказвва още, чее вероятноостта еднаа жена отт ромски произход
п
да попадн
не в групаата на NE
EETs е
5 пътти по-висоока в сраввнение с вероятност
в
тта това да
д се случи
и с жена от
о българсския етнос.
Обраазователнаа структурра
Всеки втори в групатаа на NEET
Ts (47%) е преждеевременноо напуснаал училищ
ще. Всеки
и пети
(19%
%) e напууснал учи
илище, прреди да е завърш
шил осноовното си
и образоввание. 86% от
преж
ждевремен
нно напусн
налите уч
чилище саа лица от малцинсттвените еттнически групи,
г
катто 2/3
от тях
т
са рооми. Делът на заавършили
ите средн
но образоование, които ням
мат придобита
проф
фесионалн
на квалиф
фикация е 48% - съ
ъизмерим
м с дела на
н прежд
девременн
но напусн
налите
училище. Това са млад
дежи, за които
к
прееходът отт образоваанието къ
ъм пазараа на трудаа се е
оказаал труден
н, като при
ичините за
з това би
иха могли
и да бъдатт както суубективни
и, свързан
ни със
3

сами
ия младеж
ж (липса н
на профессионална квалифик
к
кация, на уумения и компетен
нтности, ккоито
се иззискват в д
допълнен
ние към ди
ипломата за завърш
шено обраазование; н
наличие на
н проблееми от
семееен или здравосло
з
овен хараактер, лип
пса на м
мотивацияя за рабоота), такаа и обекттивни
(ограаничени възможно
в
ости за тррудова рееализацияя, особеноо в по-маалките нааселени места,
м
липса на свобоодни рабоотни местаа и т.н.)

Разпрределениее по тип населени
н
м
места
64% от млади
ите хора, ккоито не учат,
у
не рработят и не се обуучават, ж
живеят в малки
м
насеелени
местаа – села и малки градове (различни
и от облаастните центрове). Младежи
ите със статус
с
NEET
Ts, коитоо живеят в села, са три пъ
ъти повече от теззи, коитоо живеят в столиц
цата 36%:12%. Всеки четвъррти младеж
ж със статтус NEET
Ts живее в областен
н град (25%
%).

Седеем са осноовните рисскови груп
пи фактор
ри за прид
добиване на статут на NEETs – при
необхходимостт могат да бъдат раззгледани по-подроб
п
бно.
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Подггрупи
Груп
пата на м
младежитее със стаатус NEE
ETs е хеттерогенна. Нейнитте предсттавители са от
разли
ични насеелени месста, прои
изхождат от различ
чни семеейства, им
мат разли
ична етни
ическа
прин
надлежносст, различ
чна степен
н на образзование, п
професион
нална кваллификаци
ия и опит,, имат
разли
ични интеереси, жеелания и мотиваци
м
ия. Въпрекки това вътрешно
в
разнообр
разие, моггат да
бъдатт изведeн
ни общи, типични характери
истики, н
на база наа които да се обоссобят разллични
подгррупи NEE
ETs. Това ще даде ввъзможно
ост всеки идентифи
ициран съ
ъс статус NEETs
N
млладеж
да бъ
ъде „приччислен” ккъм опред
делена каттегория, а това щее обосновве избора на подхо
одяща
мяркка за активвиране.
Най-популярн
на е типоллогизацияята (или ккласификаацията) наа подгруп
пи NEETss, направеена на
база на критеррия „повеедение наа пазара н
на труда”. НСИ преедоставя статистич
чески дан
нни за
няколлко груп
пи лица според поведени
ието им напазара на труда: заети
и, безраб
ботни,
икон
номически
и неактивн
ни, вкл. обезкураж
о
жени лицаа. Тук щее бъдат разгледани
р
и по-подр
робно
групи
ите на безработни
ите и икоономически неактивните. Това
Т
са двете
д
гол
леми подггрупи
NEET
Ts, който ще бъдатт допълни
ително сеггментиран
ни на базаа на образование, кввалификаация и
проф
фесионален опит.
Безрааботни
с
опит
Безработни
с
ми
инимум
средноо
образзование,
п
професион
нален
Това са младеежи със заавършеноо средно или
и висшее образование, кои
ито имат професион
п
нален
опит. Делът им
м съставллява околоо 15% от ггрупата наа NEETs. Мнозинсттвото в таази подгруупа са
бългаари (околло 80%), близо двее трети имат
и
проф
фесионалн
на квалиф
фикация. Младежи
ите от
тази група осттават в си
итуация NEETs
N
по-малко отт 1 годинаа. 76% отт тях очаккват пром
мяна в
5

следващите 12 месеца. Те са мотивирани и готови да приемат отправените им предложения,
да участват в различни форми на обучение и заетост.
Безработни
с
минимум
средно
образование,
без
професионален
опит
С този профил е всеки пети NEETs (19.1%). Те имат образование, но нямат опит. Мъжете в
тази подгрупа са 63%, а жените - 37%. Приблизително две трети са българи, една трета
са от етническите малцинства. Близо 63% живеят в малки населени места. Безработните със
средно образование и без професионален опит остават в ситуация NEETs средно 1 г. и 4 м.
43% от младежите, които са от 1 до 2 години в тази ситуация, очакват промяна в следващите
12 месеца, всеки 5-ти (23%) не очаква, а всеки 3-ти (34%) не знае какво може да очаква. Тази
група е уязвима и е в риск от по-продължителна безработица, основно заради колебания в
личната мотивация и желание за промяна.
Безработни
с
по-ниско
от
средно
образование
Тази подгрупа е с най-висок дял сред безработните NEETs (21.7%). Близо 73% са между 1924 г., над 75% живеят в села и малки градове. Доминират мъжете от ромски произход – те са
61% от тази подгрупа, жените са 21%. Сред безработните с по-ниско от средно образование
има такива с опит, и без опит. Безработните с по-ниско от средно образование, но с опит
остават в ситуация NEETs около 3 г. и 4 м. Безработните с по-ниско от средно образование и
без опит са в риск да да останат извън пазара на труда по-дълъг период от време – средно 4
години.
Икономически неактивни
Втората голяма подгрупа в групата на NEETs са неактивните младежи. Съгласно
класификацията на НСИ, това са лица извън работната сила. Обща характеристика на
неактивните младежи е, че те нямат регистрация в бюрата по труда и не търсят активно
работа.
Съставът на икономически неактивните е разнообразен и включва :








младежи, които са работили някога (15%);
българи със средно образование и без опит (36%);
представители на етнически малцинства, с по-ниско от средно образование (35%);
българи с по-ниско от средно образование, роми и турци със завършено средно
образование (14%);
лица, които са в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. възраст (НСИ);
лица, встъпили в ранен брак;
младежи, които са осигурени финансово и нямат желание и мотивация да се
реализират на пазара на труда.
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В закключение, безработтните млаадежи са в по-благооприятна позиция от
о гл. т. на реализацията
на пазара
п
на труда. С
Сред тях,, краткоссрочно беезработни
ите (с поо-високо образован
о
ние и
с проофесионаллен опит)) са подгррупа, коятто може в един крратък пери
иод да бъ
ъде активи
ирана
и да намери успешна
у
т
трудова
рреализация. Младеж
жите, кои
ито имат средно об
бразовани
ие, но
нямаат опит и младежитте, които са с по-н
ниско от средно образовани
ие оставатт извън пазара
п
на трруда повече от 1 гоодина и попадат
п
в категори
ията на дъ
ългосрочн
но безрабо
отните. Го
оляма
част от тях тъ
ърсят рабоота, но ни
иският обр
разователлен ценз, липсата на
н квалиф
фикация и опит
са баариери прред вклю
не са
ючването им в заеетост. Иккономичесски неакттивните младежи
м
регисстрирани в бюратаа по труд
да, те са извън рааботната сила.
с
Желланието им
и за раб
бота е
изклю
ючителноо предимсттво, коетоо трябва да
д се използва при м
мерките за
з подкреп
па за започване
на раабота, включване в обучениее за възрасстни или ввръщане в образоваателната система.
с
Стати
истическаа информаация
През 2016 г. Евростат4
Е
41 регистррира среден дял наа NEETs за
з 28-те държави
д
от
о Европей
йския
съюзз в размерр на 11.5%
%. Това е най-ниска
н
ата стойноост за посследните оосем годи
ини. Държ
жавите
с най
й-висок дял
д на N
NEETs преез 2016 г.
г са Итаалия (19.99%), Бълггария (18.2%), Рум
мъния
(17.4
4%), Хървватска (166.9%), Кип
пър (15.9%
%), Гърци
ия (15.8%
%). С най--малък дял са Холаандия
(4.6%
%), Люксеембург (5.44%) и Дан
ния (5.8%
%).
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За Бъ
ългария си
итуациятаа изглеждаа по следн
ния начин
н

8

Осноовни прин
нципи за достиган
не и идеентифицирране на м
младежитте от цел
левата гру
упа –
налич
чна е ин
нформацияя за разллични поодходи и добри практики,
п
които могат
м
да бъдат
прилложени с групата, с коятоо ще се работи. Тази
Т
разрработка ще
щ бъде обект на понататтъшната работа
р
по темата.
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III.

Ком
муникаци
ионен под
дход2

Въз основа
о
на проучван
нето напраавено в раамките наа проекта са
с се обоссобили 6 теми,
т
коитто
интер
ресуват прредставиттелите на целевата група, а и
именно :
Темаа 1: Предп
приемачесство и преедприемач
чески умен
ния
Темаа 2: Кариеррно ориен
нтиране и успешна реализац
ция
Темаа 3: Общноости, мреж
жа на под
дкрепа и п
позитивни
и примери
и
Темаа 4: Как даа избереш
ш какво да работиш и какво ттърсят раб
ботодатели
ите?
Темаа 5: Как даа учиш и н
намираш информац
и
ция онлай
йн?
Темаа 6: Как фуункциони
ира пазаръ
ът на труд
да и как сее изграждаа кариера??
Преп
поръчитеелни форм
ми на съд
държаниее и речеви
и похвати
и
Тексст
Изпо
олзване на
н достъпен език
В ком
муникаци
ията с пред
дставителлите на цеелевата груупа е преп
поръчителлно да бъд
дат
изпол
лзвани пррости думи
и и изрази
и, които сса лесно раазбираеми
и. При съзздаването
о на
съдърржание е важно да се вземе предвид, че част отт населени
ието е от смесен пр
роизход и
говор
ри на турсски като майчин
м
език. Трябвва да се взземе предввид и фактта, че ниввото на
грамоотност прри част от целевата група е ниско,
н
порради ранноото отпад
дане на лицата от
образоваание.
систеемата на формално
ф
В доп
пълнение към изпоолзването на достъп
пен език, ккомуникаацията зад
дължителн
но трябва
да прровокира ввисок инттерес у целлевата ауд
дитория и да ангаж
жира нейн
ното внимаание.
Затовва е важноо при под
дбора на кллючови п
послания във
в всяка комуникаационна кампания,
к
те даа припознаават ключчовите поттребности
и у потреб
бителите и да опитвват да ги задоволят
з
т.
Прим
мери за таакива потрребности могат
м
да бъдат:
б
● Стрремеж към
м радост в живота;
● Да изпитат гордост
г
отт успеха;
● Освобождавване от стрраха, неси
игурносттта, опасността;
● Жеелание за лесен
л
живвот/удобн
ни условияя;
● Жеелание за победа, заа съпоставвяне с осттаналите, конкурен
нция;
● Жеелание за грижа и защита на близкитее;
● Жеелание за социално одобрени
ие.
Думи
и,
израззи
и
сл
ловосъчеттания
Сред
дното вни
имание, ккоето поттребителите отделяят на кон
нкретна п
публикаци
ия/съдърж
жание

2

Наръ
ъчник за общуване с NEEETs, проектт “Агенти наа промяната“
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онлайн е 8 секунди. Това налага изразите, които се използват да провокират висок
интерес у читателите.
За постигането на оптимални резултати, съветваме последващата комуникация да бъде
базирана около следните групи думи, за които има измерими доказателства, че провокират
най-висока активност в онлайн комуникацията:
Топ 3 думи в онлайн комуникацията: Веднага, безплатно, ново;
Най-силни думи в заглавията: Голямо, изненадващо, трикове, съвети, заплаха;
Най-силни думи, създаващи оптимизъм: Добро бъдеще, успех, добър живот, успешна
кариера, високи доходи;
Най-силни думи, приканващи към действие: Създай, открий, научи, сподели, започни,
регистрирай се, вземи безплатно;
Най-силни думи за изграждане на доверие: Експерт, авторитетно, доказано, резултати,
сигурно, изследване, надеждно, проверено, официално, автентично;
Думи, за стимулиране на любопитство: Представи си, вярваш или не, иновация,
изумително, забавно, тайно, революционно, изумително, забележително, странно;
Думи за пораждане на желание : Неустоимо, достъпно, безплатно, подарък, награда,
печалба, неограничено, атрактивно, бонус, евтино, отстъпка;
Думи за внушаване на простота: Лесно, бързо, евтино, без усилия, елементарно, стъпка,
само, трик, неусетно, за нула време, просто, формула, мигновено, всичко на всичко;
Думи за внушаване на спешност: Побързай, само днес, само сега, само, сега, не губи време,
не пропускай;
Структура на изказ
Наблюденията на експертите сочат, че е препоръчително в комуникацията да се използват
прости изречения, кратки по своята структура, за да могат те по-лесно да задържат интереса
на аудиторията. Това е особено валидно за социалните мрежи като комуникационна
платформа, тъй като потребителите често бързат, консумирайки съдържанието в тях. Те
знаят, че не е задължително да четат всичко, за да извлекат основните послания от даден
материал. Те търсят единствено релевантна информация, надявайки се, че тя е предоставена
по структуриран начин. Ако не се ориентират визуално, те просто напускат съответната
медиа или група. При необходимост от предаване на по-комплексни посланията, по-дългите
текстове трябва да бъдат разбивани на параграфи от 2 - 4 изречения, като е важно да се
използват подзаглавия и акценти, за да се задържа вниманието върху текста, тъй като
статистиката сочи, че потребителите средно прочитат само 60% от дадена статия.
Форма на обръщение
С цел сближаване с целевата аудитория, посланията трябва да бъдат адресирани във
второ лице, единствено число. По този начин, младежите ще може по-лесно да припознават
себе си, което от своя страна повишава вероятността те да предприемат действие. Така полесно ще изградим връзка с аудиторията и ще спечелим нейното внимание.
Тон на комуникацията
Насърчаваме в посланията да бъде използван тон, показващ емпатия, топлина,
енергичност, хумор, дружелюбност. Така може да скъсим дистанцията и да изградим
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доверие между двете страни. Когато работодатели и представители на институциите общуват
с младежи от социалната група NEETs е много важно да имат предвид, че в много от
случаите това са млади хора, без изградени работни навици и всеки един работен процес в
тяхната компания/институция трябва да им бъде обяснен на лесен и достъпен език, да се
използвам прости и разбираеми фрази. Голяма част от комуникацията може да бъде
представена и под формата на визуално съдържание чрез картинки, снимки или кратки
видео клипове. Младежите, тепърва постъпили в работната среда, трябва да бъдат въведени в
работния процес постепенно с внимателно обяснение на всяка стъпка, едновременно с много
търпение и внимание трябва да им се помага да изграждат и своите работни навици, а
информацията да бъде представяна поетапно. Например, в първата работна седмица младежът да се запознае с работната база, много ясно да му се обясни какви са правилата на
работното място - на него и неговите колеги, какво се очаква от него, към кого и за какво да
се обръща, когато има конкретни въпроси. Ние бихме препоръчали да има представител от
страна на компанията и част от екипа, с който младежът работи, който да бъде негов ментор
и съветник, човек, на който младежът да разчита в процеса на адаптация към работа.
Използване на терминология
Когато е необходимо специфичен термин да бъде включен във работната комуникация на
младежите, то работотдателят трябва да се увери, че терминът ще бъде правилно
обяснен и разбран. Например, изразът “всекидневна поддръжка”, който означава поддържане
на машина, уред, стая или друг тип пространство в добро състояние, може да не бъде разбран
ясно от целевата аудитория и дори да не им дава представа за очакванията от извършване на
съответната дейност. Ако се отнася към машина - може да им се обясни, че това
означава машината да се следи всеки ден да няма проблеми, да работи добре. Ако се
отнася за всекидневна поддръжка на работно помещение, може да им се обясни, че това
означава стаята да е чиста, да се бърше праха, да се подреждат документите, да им се
покаже кои са местата, които трябва да бъдат почиствани.
Форматиране на текста в блог статии/ уеб страници
Проучванията в сферата на потребителското поведение препоръчват в текстовете да има:
● Видимо подчертани ключови думи;
● Наличие на релевантни хипервръзки;
● Ясни заглавия и подзаглавие;
● Списъци, с ясно разделени теми.
Техники за ефективно писане
За да се подсигури висока ефективност на писмения текст и посланията в социалните
мрежи се насърчава използването на следните похвати:
Удвояване на ползата: Пример: Научи как да намериш работа и да започнеш да печелиш
добра заплата.
Използване любопитството: Пример: Виж кои са 5 най-работещи начина да си намериш
работа.
Разказване на история с щастлив край и голяма пречка: Пример: Научи как Иван
преодоля бедността и сега има собствен бизнес.
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Видео
Видеото е наложенo като една от най-ефективните форма за комуникация и предаване на
послания. То устойчиво привлича вниманието на аудиторията, създава връзка с точните
потребители, води до силно съпреживяване и ангажираност, засилва онлайн
присъствието на организациите. Едно от най-големите преимущества на изполването на
видео е това, че чрез използването на реални лица се разкрива човечкият облик на
дадена организация, което позволява изграждането на доверие у зрителите. В допълнение,
проучвания сочат че 92% от мобилните видео зрители споделят видеоклипове с други хора,
което е предпоставка за създаването на вирусен ефект в разпространяването на
съдържанието. Анализи на потребителското поведение разкриват, че именно видеото е
предпочитаната форма за консумиране на съдържание с образователна цел или цел
забавление в помладата аудитория, което го прави препоръчителен метод на комуникация с
целевата група от NEETs.
Подходящи направления, в които видеото може да се използва с добър резултат:
● Обучения - разработване на видео уроци, курсове, tutorials, визуализиране на примери и пр.
● Споделяне на успешни примери - разказване на положителни истории, представяне на
обратна връзка от потребители.
● Представяне на услуги/продукти/организации - информационни видеа, които запознават
зрителите с ключови възможности/характеристики/параметри на представения обект
Похвати при представянето на посланията чрез видео:
Тъй като в комуникацията целим да създадем близост с публиката е важно образът от
видеото да е близък до този на зрителя, затова се препоръчва се да се набляга на кадри
без хора в костюми, без изискана или претенциозна обстановка. Насърчава се използването
на олекотена, но не опростена комуникация, без академични/бюрократично отежнени
послания. Съдържанието трябва да бъде представено по разбираем и най-вече приемлив за
целевата група начин. Целта е младежите да се припознаят и да намерят ползата от
познанието, което Наръчникът за комуникация косвено ще даде. Други похвати, които се
радват на популярност над средната са графично представените видеа като анимация, видео
инфографика, комикс, тип анимирана скица. Графичните видеа носят духа на анимациите за
деца и са забавни, като същевременно предоставят информация в семпъл вид, който се
помни лесно. Това я прави изключително подходяща за обяснителни видеа. Според анализи
на популярното съдържание в Youtube, социалната мрежа за споделяне на видео,
препоръчителната дължина на видео клиповете е около 4 минути. Това е и средното време,
което зрителите прекарват в консумиране на видео съдържание. В случай, че е необходимо
да се представят по-комплексни теми, то е добре съдържанието да бъде разпределено на
порции от 4-5 минути, които са структурирани добре в списъци, така че потребителите лесно
да могат да се навигират в тях. В случаите, в които се споделя вълнуваща история е добре да
не се нарушава нейната цялост, тъй като това би имало негативен ефект върху
потреблението.Важно е видеата да започват енергично и ключовите послания и призиви да
бъдат отправени още в началото, тъй като голяма част от зрителите отпадат в първите
минути на всеки клип.
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Изображения
Бързото покачване на количеството информация онлайн повишава многократно
изискванията за използваните визуални комуникационни материали, тъй като всички те се
конкурират за вниманието на крайния потребител. За да изпъкне едно съдържание, добре
е да се използват естетически издържани визии, които пробуждат интерес у младежите и
ясно се отличават от останалото съдържание, което виждат те ежедневно. Ето няколко
конкретни съвета, които биха подобрили ефективността на изготвените визуални материали:
● Използване на наситени цветове;
● Естетически издържана композиция;
● Наличие на водещи линии;
● Контраст на сюжетния център;
● Наслагване на планове/дълбочина/;
● Естествено рамкиране;
● Различна гледна точка;
● Повтарящи се мотиви;
● Тонално редуване;
● Използване на изчистени визии с малък брой елементи;
● Придържането към конкретна гама /топла, студена/;
● Симетричност;
● Модерна визия/Класическа визия;
● Контраст;
● Използване на изпъкващи цветове и шрифтове в изображенията.
Канали за комуникация
Социални мрежи:
Фейсбук
Това безпорно е най-голямата и най-широко използвана социална мрежа. Фейсбук дава
възможност за разнообразна по форма комуникация с младежите и целево комуникиране
на темите, залегнали в Наръчника.
Мрежата предоставя различни форми на допир с целевата аудитория. Особено атрактивни за
целите на проекта са два от тях:
Платена реклама е гъвкав инструмент за постигане на краткосрочни и средносрочни
цели.
Създаване и развиване на онлайн общности (Facebook groups) е мощен инструмент за
постигането на дългосрочни цели и сближаване с аудиторията.
Инстаграм
Като част от глобалната платформа на Фейсбук, Инстаграм е възможност по изключително
визуален начин с много кратки послания да обвържем младежите и да въздействаме върху
нагласите им. Споделянето на картинки и кратки видеа е в основата на комуникационните
механизми, които въздействат на младежите и са сигурен канал за доставяне на
информационни послания по бърз начин. Видео съдържанието също така има
преимуществото да се превръща във широко споделяно и коментирано в социалните
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мрежи и така органично да се разширява обхвата на информацията. Тук се очаква
обхатът на комуникацията да е по-нисък, в сравнение с Фейсбук.
Youtube
Youtube е най-популярната платформа за споделяне на видео в глобален мащаб, както и
втората най-използвана търсачка за информация в света. YouTube привлича огромен
трафик и зрители, с над 1 млрд. потребители по целия свят. Всяка минута в платформата
се публикуват над 300 часа видео (над 5 часа видео на секунда), което само доказва, че
търсенето на видео съдържание от страна на младите потребители е голямо.
Каналът е особено подходящ за публикуване на видео съдържание с образователен
елемент, както и за споделянето на успешни примери с младежите от групата на NEETs.
Институциите и работодателите могат да оползотворят канала за представяне на техните
организации и за услугите които те предоставят/извършват.
III.

Въздействие , което трябва да се има предвид при разработване на подходи за
третиране на проблема с тези млади хора – индикатори за ранното отпадане
от училище, демографската ситуация, характеристики на младите хора

Индикатори за риска от ранно отпадане на младите хора от системата на образованието3
Определение
Ранното отпадане от системата на образование /РОСО/ се отнася до онези млади
хора, които преждевременно напускат училище, като остават без завършено
образование и/или придобита квалификация и които повече не се ангажират с
образованието си и по-нататъшното си обучение. За разлика от "отпадането от
училище" (school drop-out), който термин често се отнася до прекратяване на
текущ курс на обучение, например отпадане в средата на срока от училище,
преждевременното напускане системата на образование (early school leaving)
може да се случи по всяко време и да се отнася за различни възрастови групи (ЕК, 2013).
Кои са показателите, които определят младите хора в риск от РОСО?
Ранното отпадане от системата на образование не е само единично събитие или
показател, а често е причинено от комбинация от индивидуални, образователни,
географски и социално-икономически фактори и е до голяма степен резултат от
постепенен и кумулативен процес. Въпреки съществуващите разлики между
европейските страни, почти навсякъде в Европа, броят на преждевременно напусналите
системата на образование младежи е по-висок от този на девойките.
Показатели, свързани с РОСО
Постижения, поведение и отношение:
• често отсъствие от училище;
• неангажираност в образователния процес;
• ниски учебни постижения.
Условия за учене, здраве и благополучие:
3

„Житейски умения и кариерно развитие: подпомагане на младите хора към успеха“ – Изследване – Проект Be
Ready (Erasmus +)
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• обуучителни ттрудности
и и увреж
ждания;
• лич
чни или ем
моционаллни затруд
днения;
• незздравословвен климаат в учили
ище.
Семеейство и заобикалящ
ща среда:
• селлски или не
н облагод
детелстван
ни райони
и;
• етн
нос и култтура;
• соц
циално-иккономичесски факторри;
• факктори, свъ
ързани съсс семействвото;
• незздравословвна средаа.
Обраазователни
и условияя и услови
ия на пазар
ра на труд
да:
• стрруктурни ххарактери
истики на систематаа на образзованиетоо;
• труудова заеттост и пазаарни услоовия;
• затрруднения „на прехоода”.
Инди
икатори за
з риск отт РОСО - Региона
ални факттори Бъл
лгария
В Бъллгария об
бразованиеето до 16--годишна възраст е задължиттелно. Родителите се глобявват,
ако не
н направяят необходимото деецата им да
д посещаават учили
ище. Освеен това, ед
дна годин
на
предуучилищноо обучени
ие (за децаата над 6 годишна
г
ввъзраст) е също зад
дължителн
но.
В бъллгарскатаа образоваателна сисстема се прилага
п
слледното раазделениее на образо
ователни
етапи
и:
• Осн
новно обрразование – от 6/7 г.
г до 11/12
2 г.
• Среедно проггимназиаллно образоование – оот 11/12 г.. до 13/14 г.
• Среедно гимн
назиално ообразован
ние – от 133/14 г. до 17/18 г.
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Официални / национални инди
икатори
Прич
чините за отпадане на децатаа от систеемата на образовани
ието са иззследвани в широк
мащааб в цяла Б
България и анализъ
ът на данн
ните от сооциологич
ческото иззследванее е предстаавен
в докклад на УН
НИЦЕФ през
п
2006 г. "Причи
ини за отп
падане на децата отт училищее"
(www
w.vitosha-rresearch.com/fileSrcc.php?id=2
2121)
На ни
иво Мини
истерство на образоованието в Българи
ия бе разрааботена сттратегия (одобрена
(
а през
2013 г.) за преевенция наа ранното отпаданее на млади
ите хора от
о системаата на обр
разование:
"Стратегия за превенци
ия и намалляване делла на отпаадащите и преждеврременно напуснали
н
ите
образзователнаата систем
ма, 2013- 2020г."
2
(w
www.strateegy.bg/FileeHandler.aashx?fileId
d=3302)
По-п
подробен ссписък отт добри пррактики заа справянее с преждеевременното отпад
дане на
млад
дите хора от
о образователнатаа система на местноо училищн
но ниво се намира на интерн
нет
стран
ницата на Министеерство на образован
о
нието:
http:///www.moon.bg/?go=
=page&paggeId=74&ssubpageIdd=1163
Прим
мер за реллевантна д
добра пракктика на н
ниво на Реегионален
н инспекторат (РИО
О София-гград)
- "Прревенция на
н отпадаането на уччениците от училищ
ще" (експ
пертите сее опитват да
д
иденттифицираат децата в риск от РОСО и да
д вземат мерки за предотврратяване на
н явлениеето и
подп
помагане на
н родителлите и учи
ителите) може
м
да бъде
б
откри
ит на след
дния линкк:
www
w.rio-sofia--grad.com//web_folders/pomagg_files/Preevencia_Ottpadane-20012.ppt .
Състтоянието на
н NEETs е в прякаа връзка с развитиетто на обраазованиетто и затоваа по-долу ще
засеггна резулттатите от м
монитори
инговия дооклад на „„Образоваание България 2030
0“ за това
докол
лко резуллтатите поостигнати в българсското образование постигат заложени
ите цели4.

4
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Една от основните теми, при която можем да търсим връзка с пазара на труда и NEETs е
Приложимостта на образованието.
Проблемът с недостига на работна ръка в България се изостря много и очакванията за
решаването на този проблем са насочени най-вече към образованието. Става все по-ясно
обаче, че българското училище няма да може да реши само проблема с липсата на
(квалифициран) персонал. 2018 г. по-скоро е година на напредък по отношение
на приложимостта на образованието. В рамките на само няколко години дуалното
образование вече намери място на образователната карта на България. Динамиката в
професионалното образование също е положителна, като този процес продължава и
в момента. Беше съобщено, че чрез преструктуриране на съотношението между средното
професионално и средното профилирано образование през новата учебна година се променя
с до 2% в полза на професионалното образование. Този напредък е съпътстван и от немалко
проблеми, като например все още недобро информационно осигуряване, недостатъчният
брой преподаватели по специфичните професионални направления.
Също така, за да се постигне радикална положителна промяна, професионалното
образование и обучение трябва да „излезе от сянката” на общообразователната подготовка и
да поеме нов стратегически курс, обвързан силно с бизнеса и трудовия пазар. За да се случи
това, е важно да има добра синергия между самите институции, които отговарят за различни
елементи от системата на професионалното образование.
Някои понятия, които смятам,че е важно да бъдат изяснени.
Основните инструменти, през които обикновено се проследяват резултатите на учениците са
два: Националното външно оценява не (НВО), матурите (държавните зрелостни изпити ДЗИ); и международното сравнително изследване PISA. Съпоставката между тях е трудна,
почти невъзможна, тъй като те измерват по различен начин постиженията на учениците и
респективно на цялостното представяне на образователната система в България. Ключовият
въпрос е именно какво измерват НВО и PISA – т.е. какви резултати очакваме от
образователната система на изхода, за какво искаме да бъдат подготвени младите хора. Ние
смятаме, че освен теоретични знания те трябва да оценяват и уменията на учениците.
Докато PISA изследва дали учениците притежават компетентности, за да се справят с реални
проблеми от реалния живот, НВО и матурите оценяват единствено предметните знания на
учениците. По последни данни от PISA 40% от българските ученици постигат ниски
резултати по четене, математика и природни науки и не могат да се справят с основни задачи
в ежедневието.
КАКВО Е ДА СИ ФУНКЦИОНАЛНО НЕГРАМОТЕН?
Според ОИСР функционално неграмотен е човек, който не може да чете, пише и смята на
ниво достатъчно, за да се справя с ежедневието си, в училище и в работата. Aко човек е
функционално неграмотен, няма да може да прочете текст, да разбере информацията в него и
да я приложи.
Хората, които са функционално неграмотни, е по-вероятно да имат по-нестабилно здраве, да
живеят по-малко, да бъдат по-малко продуктивни и удовлетворени от работата си, да са
безработни, да извършат престъпление или да живеят в бедност.
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Необходимост от познание за демографското развитие на страната .
В началото на годината бяха представени резултатите от национално изследване под
ръководството на Георги Бърдаров и Надежда Илиева по поръчка на фондация „Фридрих
Еберт“ – „Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България5“
Въпреки че демографската ситуация в България очертава сериозна криза от близо 30 години,
едва в последните няколко тя стана тема на публичен дебат и се заговори, че трябва да се
вземат мерки за нейното подобряване. Този дебат, обаче, е насочен в няколко грешни
посоки, фокусът и предприеманите мерки не са свързани с най-съществените проблеми и
това води до липсата на резултати. Постоянно се говори за ниската ни раждаемост,
намаляващият в абсолютни стойности брой на родени бебета всяка година и застаряването на
населението. Да, те са факт, но не това са основните проблеми, защото по отношение на
коефициента на детност (средния брой деца на жена в детеродна възраст) България със
своите 1,4 се вписва нормално в стойностите на европейските държави, където този
коефициент варира между 1,1 и 2. В последните няколко години се раждат все по-малко
бебета в абсолютни стойности (2017 г. – 56 436), но това е нормално, тъй като сега в
детеродна възраст влиза поколението раждано през 90-те години на XX век, когато България
бе вече в демографска криза, т.е. непрекъснато се свива детеродният контингент население,
за което допринася, разбира се, и продължаващата емиграция на хора в активна възраст.
Определено България е сред най-застарелите нации не само в Европа, но и в света. И също
така е и единствената държава в цялата човешка история, при която при един от двата пола
(женския) най-голямата кохорта население вече е в пенсионна възраст (60-64 г.). Но тук сме
свидетели по скоро на демографски парадокс, а не на реален проблем със застаряването.
Защото ние имаме една от най-ниските средни продължителност и на живота в ЕС (74,7 г.), а
най-застаряло население. Това се получава заради драстичния вертикален демографски
дисбаланс в съотношението младо (до29г.)-възрастно(над60г.)население. И тук стигаме до
основния демографски проблем на България, който е свързан с продължаващата постоянно
емиграция на образовани и квалифицирани хора в активна възраст (18-50 г.). Така че, когато
говорим за демография в България, трябва да говорим за едно основно нещо, а именно
задържането на младите хора в страната. Да очакваме рязко вдигане на раждаемостта е
несериозно, дори и достигане на двудетен модел на семействата чрез финансово
стимулиране не е реалистично и няма да ни реши проблемите. Но ако успеем да задържаме
младите си хора в страната, колкото и да раждат те, това ще доведе до спиране на
демографския срив и постепенно намаляване на дисбалансите. Още повече, че през XXI век в
дигиталния, технологичен свят, битката при развитите общества няма да е вече за територия,
все по-малко значение ще има разположението на граничните колчета, няма да е за ресурси в
традиционния смисъл на думата – нефт, въглища, руди, а ще бъде за човешки капитал. Онези
общества, които си осигурят качествен, млад, образован и квалифициран човешки капитал
ще прогресират. А човешки капитал можеш да си осигуриш само по два начина – или като си
го създадеш и задържиш в страната, или ако го привлечеш отвън. При сегашната ни
социално-икономическа реалност трудно можем да говорим за привличане на сериозно
количество образовани и квалифицирани имигранти. Тогава ни остава едно единствено нещо
5

„Хоризонт 2030: Демографски тенденции в България“, фондация „Фридрих Еберт“
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– задържане в страната на младите хора, с които разполагаме днес. Мерките трябва да бъдат
насочени в две посоки – образование и качествена реализация. За никого не е тайна, че
българското образование, и средното, и висшето, се намира в дълбока криза. Тя е свързана
със залагане на количество, а не на качество, и с напълно скъсаната връзка между
образователната система и реалните потребности на пазара на труда. Именно тук трябва да
бъде първата мярка – осъвременяване на образованието ни според реалностите на
съвременната технологична, информационна ера и, още повече, според нуждите на бизнеса в
страната. Втората мярка е свързана с качествена и нормално заплатена реализация на
младите хора в България. Ясно е, че със заплати от порядъка на 500-600 лева (масово
стартови за млади хора с висше образование!) няма как да бъдат задържани качествените
човешки ресурси в страната. Тук вече отговорността е колкото на държавата, за подобряване
на инвестиционния климат в страната, за привличане на чуждестранни капитали, толкова и
на местния бизнес, който постоянно се оплаква от острата липса на работна ръка, но не прави
нищо за нейното създаване и задържане тук.
Що се отнася до съвременните демографски тенденции в Европа, те са свързани най-вече с
променената ценностна система на хората, повишеното ниво на образование и
благосъстояние на хората и увеличената реализация и ангажираност на жените в
обществено-икономическия живот. Всичко това, съчетано с непрекъснато ускоряващата се
динамика на живота, обуславя ниските репродуктивни нагласи на хората, двудетния, а вече и
еднодетен модел на семействата, и драстичното застаряване на европейските общества. От
тази гледна точка, трябва много внимателно да се разглежда и въпроса с бежанската криза и
имиграцията към континента от Африка и Азия. Защото началото на тази огромна
имигрантска вълна бе обусловена и от острата нужда на европейските държави от млада
работна ръка. А не бива да забравяме и факта, че през XXI век, в резултат на технологиите,
комуникациите, падането на границите, ни очаква глобално разместване на население. И
в тези процеси ще спечелят и ще се развиват прогресивно онези общества, които най-бързо и
адекватно се адаптират към промените. Цялата история на човешкия род, още от
революционната теория, ни показва, че оцеляват и прогресират не най-силните, не найумните или най-богатите, а най-адаптивните към промените. Европа трябва да се адаптира
към тези промени, на първо място в начина си на мислене, а в резултат на това и чрез
адекватни политики и мерки. Сред важните цели на настоящото изследване е и да се направи
обстойна демографска прогноза за България по населени места, до 2030 г., на основните
демографски показатели, която да очертае както картината в близко бъдеще, така и на базата
на това да бъдат предложени конкретни мерки и политики, които да доведат до подобряване
на демографската ситуация в страната. Ние сме абсолютно убедени, че в момента
демографската картина е отчайваща, но не е безнадеждна и може да бъде подобрена, и то
видимо съвсем скоро. Също така, сред целите на проекта ни е да бъдат разгледани и
анализирани успешни демографски мерки и политики в Европа и да се потърсят начините те
да бъдат адаптирани и приложени в България.
Основни изводи:
Извод 1: Сред най-големите предизвикателства и заплахи пред развитието на съвременна
България е сериозната демографска криза, която продължава вече близо 30 години.
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Извод 2: Тази демографска криза най-отчетливо рефлектира в стесняване на естественото
възпроизводство, като България неизменно от 1991 г. насам е в тройката на държавите с найвисок отрицателен естествен прираст в света, като през 2016 г. той е -5,6‰.
Извод 3: Повечето демографски показатели в страната и стойности на коефициенти показват
силно негативни тенденции, но най-големите проблеми са свързани с много високата обща
смъртност и постоянна емиграция на хора в активна възраст. Днес общата ни смъртност
надхвърля 15‰, като по този показател изпреварваме останалите европейски държави с
няколко пункта, а в селата ни дори надхвърля 20‰.
Извод 4: Средногодишно населението на България намалява, от отрицателен естествен и
механичен прираст, с между 50 и 60 000 д, което е един средно голям град в страната.
Извод 5: В България има два ясно изразени демографски дисбаланса, един вертикален, в
съотношението младо-възрастно население, който определя драстичното застаряване на
нашето население, и един хоризонтален – по територията на страната.
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социологическо изследване6 представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години.
Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от
фондация Фридрих Еберт. За втори път след 2011 – 2015 г. Фондацията си поставя за цел да
установи нагласите на младите хора в различни страни от Югоизточна Европа. През 2018 г.
проучването има предимството, че се провежда практически едновременно в десет държави
(Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия,
Хърватия, Черна гора) и с почти унифицирана анкетна карта, което позволява вече
максимална съпоставимост и сравнимост на данните както в регионален, така и в
хронологичен план.
В социално-демографско отношение младите хора се ползват по-скоро с добро здраве и са
по-скоро удовлетворени от своята външност. Тютюнопушенето и употребата на алкохол са
повече последица от напрегнат и несигурен начин на живот, отколкото на социален статус.
Модерните технологични придобивки са масово разпространени. Доколкото има социална
диференциация, тя върви повече по линия на броя притежавани мобилни телефони, лаптопи
и т.н. в домакинството, отколкото на самото им наличие или липса. Семейното жилище и
често самостоятелната стая в него са също масово явление и не се определят от
икономическите възможности. Самооценката на финансовото състояние на домакинството
клони към средни стойности; в сравнение със ситуацията от началото на века, тенденцията е
категорично положителна. Ромите са ясно обособени, с отчетливо най-ниски стойности от
всички.
В свободното време доминират два типа дейности: пасивни (слушане на музика, гледане на
филми, „неправене на нищо“) и комуникативни (прекарване на време със семейството,
излизане с приятели). Младите хора са активни потребители на пазарни продукти.
Сърфирането в интернет е по-широко разпространено от гледането на телевизия,
включително и по линия на обмяната на мнения за продукти и услуги. Полът е важен
фактор при разпределението на свободното време: младите жени са по-склонни да общуват в
семейството, да гледат телевизия и да четат книги, докато младите мъже следват
традиционни форми на по-често излизане с приятели, посещение на барове и кафенета и
спортуване. Социално-икономическите неравенства играят определена роля при определяне
на дейностите в свободното време, но индивидуалните предпочитания не са по-малко
съществени. Независимо от финансовите възможности, младите хора съумяват да запазят
жизнения стил на активни потребители с широки социални контакти.
От гледна точка на ценностите има ръст на традиционни, по-консервативни светогледни
ориентации и съхраняване на традиционни религиозни идентичности. За разлика от крайния
индивидуализъм на прехода наблюдаваме търсене на повече социалност и солидарност при
младите, без това да „детронира“ личната независимост и свободата. Социалната
справедливост, корупцията, бедността излизат на предни позиции в разбирането на
респондентите за тежки и критични проблеми на нашето време.
Темата за семейството и приятелите е сложна и многопластова. Отношението на младите
хора към неформалната микро- и обществената макро-среда е поляризирано. Има високо
доверие в неформалното обкръжение (включително семейство и родители) и подчертано
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дистанциране от политическите лидери (граждански дискомфорт). Брачните отношения
изглеждат по-стабилни отколкото преди години. Животът в юридически оформен брак стои
на челно място като предпочитание (70 % си пред-ставят себе си в бъдещето сключили брак).
Възприятието за желано двудетно семейство е доминиращо. Най-остри проблеми са ниската
раждаемост сред българското етническо мнозинство и ранните („детски“) раждания сред
ромското етническо малцинство. Сексуалната свобода се откроява и приветства, макар в
повечето случаи да не се разпростира до сферата на ЛГБТ (наблюдават се 45 % повече или
по-малко негативни нагласи към хомосексуалността). Сексуалната култура изглежда на повисоки равнища от тази, която е измервана в предишни изследвания. Желанието за миграция
сред българската младеж постепенно намалява в течение на последните две десетилетия (61
% не желаят да емигрират през 2018 г. в сравнение с 47 % през 2014 г. и едва 14 % през 2001
г.), но все пак остава хроничен проблем, засягащ както високо, така и нискоквалифицираната
работна ръка. Решението да се емигрира изглежда не се възприема като повратен момент в
живота на младия човек, предполагащ сериозна подготовка и информираност.
Вътрешноевропейската мобилност създава среда, при която преместването от една държава в
друга вече се схваща като една опция между много други, която може да се промени или
изостави без тежки последици за жизнените стратегии на съответния човек. Стагнацията и
безперспективността в България стават особености на социалната среда на най-ниско
квалифицираните групи, която ги принуждава в най-голяма степен да търсят изход за себе си
извън страната. Материалната мотивация за мобилност категорично доминира. Практически
не се съобщават политически или етнически причини за емигриране. Европа е
пространството за потенциална миграция на българската младеж много повече от например
Америка, която държеше първото място в началото на демократичните промени (42 % от
желаещите да емигрират през 2018 г. предпочитат Германия, 39 % – Великобритания, 17 % –
САЩ, при възможност за до три отговора). Големият факт на сегашната ситуация е
наличието на българска диаспора по света, която силно стимулира неформалните канали за
миграция и се отнася до всички социални и етнически групи (42 % от желаещите да
емигрират имат подкрепа или покана от някого в чужбина). Резултатите сочат, че е
необходима по-цялостна, задълбочена и централизирана информация за състоянието на
пазара на труда в България и страните от ЕС като цяло, вкл. иницииране и пропагандиране на
подходящи канали за нейното разпространение. Така могат да се избегнат илюзиите и
неточните представи, които неформалните връзки понякога създават у планиращите
емиграция.
Образователната система в България формира два видими полюса сред младежта: социален
връх и социално дъно. Съществуващото социално неравенство се възпроизвежда в
училищата и университетите. Общ знаменател на крайностите е засиленият критицизъм към
образователните услуги и специфичните изисквания към предлаганото обучение. Решително
следва да се насърчи провеждането на практики и стажове в хода на образователната
подготовка, чрез сътрудничество между държавни и общински институции, от една страна,
неправителствен сектор и бизнес, от друга. Видимо действащата образователна
инфраструктура често пъти не е в състояние да покрие базови стандарти за практическа
подготовка. Ромската етническа група систематично стои на дъното по почти всички
индикатори. Нараства потребността от нова цялостна политика към ромското малцинство с
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фокус към младите. Разгледано изобщо за младите хора, образователната мотивация в много
случаи добива семейни характеристики. Високото образование на родителите решително
стимулира стремеж към високо образование при децата. Въпреки че стремежът към висше
образование все още остава висок, трендът на еднопосочното му нарастване през последните
десетилетия е пречупен (73 % изразяват желание за висше образование през 2014 г. в
сравнение с 59 % през 2018 г.). „Корупционното съзнание“ сред младежта достига
безпрецедентни върхове (54 % са напълно или отчасти убедени, че изпити и оценки се
купуват). „Пазарното общество“, с други думи, е произвело представа за образованието като
„пазар“.
Трудовата реализация на младите българи е преминала определено положително развитие,
свързано с интеграцията в ЕС и излизането от пост-кризисната ситуация. Част от
проблемите, идентифицирани в изследването от 2014 г., са все още в сила: недостатъчно
съответствие между образователната подготовка и трудовата дейност; стряскащо
непълноценна трудова интеграция на младите роми, определена и от ниските им
образователни равнища; наличие на млади хора извън образование, обучение или работа,
чийто брой не расте, но въпреки това има значение и често се възпроизвежда генерационно
(като семейства, които изобщо нямат трудов опит). Ето защо са необходими специални
усилия за формиране на мотивация за образование сред онези млади хора, чиито собствени
родители нямат образование или са нискообразовани.
Политическата сфера за младите е рамкирана от едно тройно обстоятелство: нисък интерес
към политиката (7 % се интересуват от нея като цяло), ниско политическо участие, ниска
мотивация за политическа кариера. В своята съвкупност тези три измерения крият риск за
пълноценното възпроизводство на политическия елит и отварят пътя на случайни
политически кариери. Това предполага реформиране на системата за гражданско
образование в средния курс, така че да предоставя по-адекватна и атрактивна информация по
обществени и политически теми, а също и създаване на подходящи форми (обучителни
семинари, летни училища и т.н.) за повишаване на политическата информираност сред поизявени ученици и студенти извън онези, които са ориентирани в сферата на социалните
науки. Политическото отчуждение на младежта се изразява в чувства на непредставеност и
възрастова дискриминация. Конвенционалното политическо участие (членство в партии и
т.н.) е силно дискредитирано. Все по-видима е потребността от мерки за по-системно
привличане на млади хора в процеса на формиране, консултиране и оценяване на
политически решения в институциите. Националната и европейската идентичности
доминират над партийните и идеологическите. Това е предпоставка българският
политически процес в бъдеще да се моделира от актуалните представи за национално и
европейско. Еврооптимизмът е масова реалност за младежкото (гео)политическо съзнание
(50 % доверие в ЕС в сравнение с 13 % за българското Народно събрание). Национализмът се
развива успоредно на европеизма, без засега да влиза в конфликт с него. На практика Европа
служи като политически и икономически образец, контрастиращ на предполагаемите
дефицити на българската политическа и икономическа ситуация. Демократичните възгледи
на българската младеж са сериозно застъпени (62 % разглеждат демокрацията като важна
ценност). Същевременно, недемократичните тенденции получават подкрепа от масовото
възприятие за демократичен дефицит и недостиг на права и ред. Парадоксално е, че младите
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между 16 и 18 години, които не работят, не учат и като цяло отказват да бъдат част от
обществото. В Япония правителството и медиите започват да говорят за същия феномен
едва през 2003 година, въпреки че по данни от втората половина на 2005, хората
класифицирани като NEET все още не се включват към общия процент на безработните в
страната. Базирано на проучване на трудоспособното население, проведено от
Министерството на Вътрешните работи и комуникациите, в Япония с термина NEET могат
да се обозначат хора между 15 и 34 години, които спадат към безработните и които след
завършване или прекъсване на основното си образование, нямат намерение да продължат
обучението си или да си намерят работа. Според Министерството на Здравеопазването,
Труда и Социалната политика в броя на NEET не влизат безработните, неучащи, които
търсят работа, или пък помагат в домакинството на дома.
Според широко приетата класификация, хората, определяни като NEET се делят на 4 вида:
¾ Хора, които са се отдръпнали от обществото – т.нар. хикикомори (引き篭もり).

В повечето случаи хикикомори са младежи, които поради различни лични или социални
фактори в живота си, са решили да се отдръпнат от социалния живот и търсят крайни форми
на изолация от външния свят. Според определението на японското Министерство на
Здравеопазването, Труда и Социалната политика, хикикомори е индивид, който отказва да
излезе от жилището си и се изолира от обществото и семейството в стаята си за период,
надвишаващ 6 месеца. В много от случаите, обаче, става въпрос за години, а понякога и за
десетилетия на изолация. Според проучвания на същото министерство, хикикомори с
Япония наброяват 50 000, въпреки че цифрата се определя като „консервативна” от
специалисти, като Сайто Тамаки, който използва термина хикикомори за първи път. Като
фактори за пораждането на социалното явление хикикомори се посочват натиска, който
младите хора чувстват от страна на модерното японско общество, неспособността им да
изпълняват очакваната от тях роля в него и внезапното преминаване от детството към
отговорностите на живота като възрастен. Натиска на обществото се изразява в голямата
конкуренция в училище, в очакванията от страна на родителите, децата им да се съобразяват
и да станат част от общо-приетите обществени доктрини и норми. Рязката промяна
настъпила в японския пазар на работна ръка, където завършването на университет вече не
гарантира доживотна работа в една и съща фирма и където повечето компании са склонни
да назначават не млади хора, а хора на средна възраст с повече опит, също допринася към
този натиск. За допълнителен фактор за възникването на хикикомори се смята
благоденствието на средната класа в пост-индустриална Япония, което позволява на
родителите да продължават да издържат децата си дори и след като те вече са
пълнолетни. Други причини са прекалено мекото възпитание, което младите получават от
родителите си, както и неспособността на родителите да регистрират в ранен етап
склонността на детето си към изолация. За да избегнат обществото, в което са неспособни
да живеят, хикикомори се заключват в стаята си, където обикновено прекарват деня си в
сън, а нощем гледат телевизия, играят на компютърни игри, или сърфират в Интернет.
Явлението широко се обсъжда в японските медии през 2000 година, когато редица тежки
престъпления се присъждат на хикикомори. В резултат на тази пре-експонация, днес се
смята за срамно ако в дадено семейство има хикикомори и в повечето случаи помощта на
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специалисти не се търси. Повечето родители крият факта, че детето им е хикикомори и
избират просто да чакат, като се надяват, че с времето детето им ще преодолее провлемите
си и само ще се завърне в обществото. В случаите, когато хикикомори започва още преди
детето да е завършило образованието си, преподавателите и социалните работници в
училището може да проявят незначим интерес, но като цяло се опитват да не се намесват.
¾ Хора, които предпочитат да бездействат и се отдават на забавления, след като
завършат или прекъснат основното си образование.

Към тази група спадат част от т.нар. parasite singles – хора, на възраст между 25 и 35
години, които продължават да живеят с родителите си и отказват да започнат самостоятелен
живот. От parasite singles към NEET спадат тези, които отказват да работят и разчитат на
издръжка от родителите си. Те се различават от хикикомори по това, че не се изолират в
домовете си, а напротив – ежедневието им се състои в срещи в приятели, пазаруване и други
подобни забавления. Жените, които спадат към тази група, не бързат да се обвържат с брак,
не виждат смисъл да си търсят работа и предпочитат да излизат със заможни мъже, които да
допринасят към вече луксозния им начин на живот. Родителите на подобни младежи са
доволни, че децата им живеят с тях. Те се стремят да дадат на децата си най-добрия
възможен старт в живота и възможности, които те самите не са имали. Друга причина
родителите да не се стремят да променят ежедневието на децата си, е че те гледат на тези
допълнителни години на разходи и грижи, като инвестиция в собственото си бъдеще –
надяват се, че по този начин децата ще се чувстват по-задължени да се грижат за родителите
си, когато те остареят.
¾ Хора, които в повечето случаи са завършили университетското си образование, но
не постъпват на работа.

Те се колебаят и обмислят дълго време на каква работа да постъпят и в крайна сметка не
стигат до крайно решение. Хората, които спада към тази група не се чувстват притиснати
финансово да побързат и да си намерят работа, защото в повече случаи принадлежат към
средната класа и родителите им могат да си позволят да ги издържат за неограничен период
от време.
¾ Хора, които са работили на пълен работен ден, но са напуснали работата си.

Причините, заради които тези хора решават да станат безработни и да не си търсят повече
работа, са различни по рода си. Често става дума за загуба на вярата в собствените
възможности, която е резултат на трудности, срещнати на работното място. Друга причина
е, че на предишната си работа, тези хора са били принуждавани да изпълняват задължения,
за които не са квалифицирани, което отново е довело до загуба на самочувствие, поради
невъзможност да се справят с работните задачи. Съществуват и хора, които решават, че не
са пригодни за ежедневието на т.нар salarymen или OL (office lady) , което се състои с ранно
ставане, пътуване в препълнените средства на градския транспорт и често задължително
оставане на работа след края на работното време.Според проучванията на Dai-Ichi Life
Research Institute Inc., се очаква населението, което се класифицира като NEET да нарасне до
984 000 човека през 2010 година. Увеличението на броя на NEET ще се отрази не само на
икономиката на страната, но ще засегне и издръжката и развитието на
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обществото. Икономическият растеж ще се забави, поради намаление на потреблението и
спад в наличната работна сила. Броят на хората, които плащат социални осигуровки и
данъци върху доходите си ще спадне, което от своя страна ще доведе до проблеми в
осигуряването на общественото благосъстояние. Бъдещето на самите NEET също
представлява проблем за Япония, защото когато в един определен момент, на тях им се
наложи да излязат отново на пазара на работна ръка, те няма да имат нужните
професионални и социални умения да извършват високо квалифициран труд. Това ще се
отрази пряко на техните доходи и покупателната им способност. В определени случаи може
дори да се стигне до ситуации, където държавата ще трябва финансово да поддържа част от
тези хора.
Споделен опит
Конкретните мерки, които правителството е взело досега са откриването на консултантски
центрове в големите градове на Япония, където NEET могат да получат информация за
работа и да добият опит чрез обучение на работното място. Стартирана е и програмта Job
Passport, която помага на младежите да изготвят автобиографиите си. Съществува и
национална кампания, наречена Job Cafe, която също се занимава с консултирането и
предоставянето на обучение на работното място за млади хора.
Същевременно се търсят и корените на проблема NEET. Преобладава мнението, че не само
държавата носи отговорност за решаването му, но и обществото. Психолозите съветват, че
отказът на младите да работят и изолацията им е техния негласен и несъзнателен протест
срещу съществуващите норми и разбирания в японското общество. По мнение на
специалисти, обществото трябва да промени критичната си настроеност към тези индивиди,
както и да се опита да изкорени мнението, че те сами трябва да се справят с проблемите
си. На тях трябва да им бъде показано, че завръщането им в това общество е силно желано
и те могат да допринесат към него със своите умения, като по този начин, те ще имат
самочувствието да се опитат отново да станат част от него. Едновременно с усилията
насочени към приобщаването на NEET обратно в обществото, ясно е осъзнат и фактът, че
трябва да се вземат мерки за предотвратяването на превръщането на сегашните деца в
бъдещи NEET. Изтъква се нуждата от реформа в образователната система, която да
позволи на подрастващите да имат повече контакт с възрастните и да наблюдават техните
задължения като членове на обществото. Обсъжда се и проблема с е заинтересоваността и
необвързаността на училището като институция с проблемите и психологичните
затруднения на децата. Ясно е осъзнат и проблема на възпитанието на децата и нуждата от
промяна в начина, по който родителите общуват с младежите. Проблемът с хората, които
чрез изолация и отказ да работят, отказват да бъдат част от обществото, все още е в начален
стадий и не носи преки заплахи за Япония. Но неговото овладяване точно сега и
предотвратяването на развитието на един по-късен, необратим „лавинен ефект” е от важно и
неотложно значение за японското общество. Подобно овладяване не е отговорност само на
държавата като институция, а и на обществото, защото точно в неговата структура,
принципи и установени норми, се крият корените на проблема с NEET. То трябва да се
вслуша в това, което неговите млади членове, макар и негласно се опитват да му кажат, да
се вгледа в себе си, да признае недостатъците си и да се опита да ги отстрани.
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