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Информация относно напредъка по изпълнение на проект “Повишаване благосъстоянието 
на работното място и производителността на организациите чрез идентифициране и 
трансфер на иновативни социални практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 г. 
 
 
ИДЕИН продължава работата по проект  “Повишаване благосъстоянието на работното място и 
производителността на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални 
практики”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Какво изпълнихме през периода 01.11.2017 – 31.01.2018 г.: 
По Дейност 1 – Управление на проекта – сформирахме екип за управление и изпълнение на 
проекта. Основният екип се състои от Ръководител проект – г-жа Катерина Кутинчева, 
Икономически анализатор – г-жа Жечка Калинова, Финансов анализатор – г-жа Десислава 
Пухлева и г-жа Десислава Хюсеинова – Експерт анализатор и фронт офис. Привлякохме външни 
експерти носители на специфична експертиза – г-н Боян Иванов – Правен консултант, г-жа 
Милена Милева - Експерт Коуч за пилотиране на иновативната услуга и г-ца Антония Борисова 
- Експерт психолог. 

 
По дейност 2 – Информация и комуникация - организирахме и проведохме първоначална 
пресконференция за стартиране на проекта, подготвихме и отпечатахме информационни 
брошури,  химикалки и плакати. Регулярно публикуваме информация за проекта на интернет и 
фейсбук страницата на Идеин ЕООД. Дейността изпълняваме при спазване правилата описани в 
Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 
2014-2020 г. 
 
По дейност 3 - Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, на база на иновативни 
модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на 
разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 1 Внедряване на 
иновативен инструмент “Кратка инвентаризация на стреса и благосъстоянието на 
работното място” (Short Inventory on Stress and Well-Being (S-ISW) -  извършихме проучване 
по документи доколко концепцията за стреса и благосъстоянието на работното място, е позната 
в България, изготвихме подробни списъци с български компании от 28-те областни центрове, 
държавни институции, общини, университети, болници и банкови институции, до които ще бъде 
изпратена покана за попълване на онлайн анкета, относно степента на познаване и нагласите за 
оценка и прилагане на концепцията за благосъстояние на индивида на работното място в 
България. Дейността изпълняваме съвместно с екипа на Капа(партньор по проекта).  
 
По дейност 4 -  Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на 
база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно 
прилагане на разработени иновативни подходи и модели: социална иновация № 2 
Програма за подпомагане на служителите – извършихме проучване на приложимото 
законодателство/правната рамка в България планирано по под-дейност 4.1. имаща отношение 
към прилагането на програмата за подпомагане на служителите (ЕАР) в България. 
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При изпълнението на под-дейност 4.1. се включиха следните експерти: Жечка Калинова - 
Експерт – анализатор; Десислава Пухлева - Експерт Финансист- анализатор и финансово-
данъчен консултант и Десислава Милкова - Хюсеинова - Експерт младши анализатор и фронт 
офис - назначени на ТД в Идеин ЕООД, както и Боян Иванов - външен правен експерт.  
 
По дейност 8 - Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави 
– членки - задълбочено бе проучен опита на другите държави-членки, в които ЕАР функционира 
активно през последните години. Основният метод при изпълнението на дейността беше 
кабинетно проучване (desk research). Дейността е изпълнена от екипа на Идеин ЕООД, с 
методологическата подкрепа на партньора КАПА, който предостави библиография за налични 
специализирани анализи и проучвания, както и пълнотекстови документи, които не са публично 
достъпни. При изпълнението на дейност 8 се включиха следните експерти: Жечка Калинова - 
Експерт – анализатор; Десислава Пухлева - Експерт Финансист- анализатор и финансово-
данъчен консултант и Десислава Милкова - Хюсеинова - Експерт младши анализатор и фронт 
офис - назначени на ТД в Идеин ЕООД, както и Боян Иванов - Правен експерт; Милена Милева 
- Експерт Коуч и Антония Борисова - Експерт психолог - външни експерти, назначени на 
граждански договор (ГД). 
Дейност 8 е приключена и в резултат на изпълнението е изготвен доклад “Програма за 
подпомагане на служителите: Международният опит”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


