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В продължение на 14 месеца ще проучим, експериментираме, прототипираме и ще се опитаме 

да въведем в България две иновативни социални практики за предоставяне на подкрепа на 

работодателите и на техните служители – популярната в Европа и САЩ програма, наречена 

“Employee Assistance Programme”. Тази интересна и засега не много позната в България 

програма стартира през 40-те години на миналия век в Щатите, като постепепенно разширява 

обхвата си и става популярна през 80-те години на 20 век. и в Европа. Нашите партньори са 

един от първите доставчици на този тип услуги за фирмите в европейски контекст и основатели 

на Европейския форум на EAP експертите, в който като резултат от проекта Идеин също ще 

членува.  

Какво представлява програмата? Тя е инструментариум, чрез който работодателите подпомагат 

своите служители да се справят с проблеми, свързани не само с работното им място, но и с 

техния житейски път – стрес, проблеми в семейството, трудни деца, възрастни родители, 

данъчни консултации, наемане или закупуване на жилище – това са само част от въпросите, по 

които в рамките на програмата служителите получават професионални консултации от 

експерти в съответната област – юрист, психолог, финансов консултант, пр. В допълнение, 

организацията като такава в лицето на мениджърите и собствениците, също има достъп до 

консултации, свързани с организационното развитие, управлението на промяната, 

преструктуриране и пр. 

Както всеки експериментален и новаторски проект и този ще започне с проучване и 

каталогизиране на добри практики – както в Европа, така и в България. Всички подготвени от 

екипа ни доклади ще бъдат публикувани на интернет страницата ни и анонсирани във ФБ 

профила на Идеин, достъпни за всеки, който проявява интерес към възможностите да 

подпомогне своите служители по един нетрадиционен и нетипичен за нашата страна начин. 

Много усилия в модерния свят са насочени към повишаване на благосъстоянието на 

служителите и на работните им места, т.е. на всички онези детайли, които карат хората да се 

чувстват спокойни и сигурни в работата си и респективно – да бъдат много по-ефективни.  

За пръв път в България ще експериментираме тест за оценка на благосъстоянието  (wellbeing) на 

работното място – оригинална и патентована методология на друг наш партньор – белгийската 

компания Пулсо. Ще направим теста в няколко организации, които още не сме селектирали, 

така че – ако проявявате интерес, може да ни пишете на office@idein.eu, за да се свържем с вас. 

В рамките на проекта, този тест е безплатен. В поредица от структурирани въпроси, попълвани 

онлайн или на хартия от служителите, се прави оценка, която впоследствие се сравнява със 

средните европейски стойности. В резултат, мениджърите могат да планират оптимални мерки 

за повишаване качеството на работните места, привличане и най-вече устойчиво задържане на 

квалифицираните служители, които, както всички знаем, са най-голямото богатство и сериозно 

предизвикателство пред развитието на българската икономика. 

След като направим тестовете, ще експериментираме пилотно програмата в няколко 

организации. Целта ни е поне 250 човека да имат достъп до нея, а дали ще се възползват от 

възможностите и е въпрос на тяхно решение.  
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Програмата е доброволна, нашата задача е да информираме служителите, а тяхната – да се 

свържат с нас и да решат проблем, да зададат въпрос, да се погрижат за себе си. Все още сме в 

процес на проучване къде да направим пилотната програма, така че – ако искате да бъдете част 

от това приключение, свържете се с нас. Нашите услуги ще се предоставят от психолог, юрист, 

финансов и счетоводен експерт, професионален бизнес анализатор.  

Амбицията ни е след приключване на проекта, програмата за подпомагане на служителите да 

стане част от комплекса услуги, които Идеин предоставя на своите клиенти и партньори. 

Надяваме се, че с вашето активно участие в дейностите по проекта, ще успеем да наложим в 

България иновативни практики и българските работодатели ентусиазирано ще възприемат 

концепцията за качествени работни места, които не са свързани само с безопасните условия на 

труд и работното облекло, а с целия комплекс от грижи, които един отговорен работодател 

предоставя на своите служители. 
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