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Шрифт

Професионалното ориентиране трябва да се превърне в трайна държавна политика,

каза днес Иван Нейков, председател на Управителния съвет на Балканския институт

по труда и социалната политика (БИТСП). Според него липсата на устойчиви практики

в тази насока е дългосрочен проблем на пазара на труда в България, тъй като

неудачният кариерен избор води до редица икономически загуби. Те засягат

служителите, чиято работа не им носи удовлетвореност, работодателите, които са

лишени от мотивиран персонал и клиентите, защото получават некачествен продукт

или услуга.

От БИТСП предлагат промени в образователното законодателство, които да осигурят

екипи за професионално ориентиране във всяко училище. Аналогично промени в

закона за заетостта трябва да осигурят същите екипи и в бюрата по труда. "Натискът

върху служителите в бюрата по труда е голям и те могат да отделят много малко

време на безработните или заетите", каза Нейков. Той припомни, че решение на

Съвета на Европейския съюз предвижда няколко мерки за по-успешно въвеждане на

професионалното ориентиране, които включват по-лесен достъп до такива услуги и

подобрение на тяхното качество чрез определяне на критерии и сертификация. Освен

това България е ратифицирала и Европейската социална харта, според която всеки

има право на подходящи условия за професионално ориентиране. Нито един вуз у нас

не предлага висше образование, бакалавър или магистър, в това направление.

Иван Нейков  Фотограф: Георги Кожухаров
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"Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) е

лицензирала само три центъра за информация и професионално ориентиране и 819

центъра за професионално обучение. Тези центрове са толкова много, че имат

капацитет да обучат половин Източна Европа", каза Нейков.

Балканският институт по труда и социалната политика създава на своя сайт

информационна банка, чиято цел е да даде пълен достъп до различни документи и

сайтове, отнасящи се до професионалното ориентиране.
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