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ВЪВЕДЕНИЕ И КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА 
 

Партньорският проект “Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността 

на организациите чрез идентифициране и трансфер на иновативни социални практики”, 

изпълняван съвместно от Идеин ЕООД и Capaconselhamento - Aconselhamento e Psicoterapia, 

Unipessoal LDA, Португалия (наричана за краткост Клиника Капа) си поставя основната цел да 

трансферира в България 2 (две) иновативни социални практики за повишаване благосъстоянието 

на работните места и производителността на организациите. 

 

Специфичните цели на проекта са: 

 Въвеждане на практики и инструменти за развитие на човешките ресурси в България в 

сътрудничество с международен партньор, включващи: иновативен инструмент за оценка 

на риска и благосъстоянието (well-being) на работните места и адаптирана спрямо 

българския контекст програма за подпомагане на служителите (Employee Assistance 

Programme – EAP); 

 Работа в сътрудничество, с цел подобряване на условията на труд, чрез адресиране на 

общи за страните-членки проблеми, свързани с високите нива на стрес и отговорността на 

работодателите за повишаване благосъстоянието на работните места; 

 Обединяване на усилията с партньора за предоставяне на подкрепа на целевите групи - 

заети лица и работодатели, за да балансират интересите си за по качествени, здравословни 

и ефективни работни места, съобразно стандартите на ЕС. 

 

При подготовката на проекта Идеин ЕООД се е водила от разбирането, че  концепцията за 

качеството на работните места в България трябва да се интерпретира в по-широк мащаб, не само 

като добра материална среда или служба по трудова медицина, а като холистична концепция за 

удовлетвореност от работното място, задължително условие за успеха на всеки работодател и 

привличането и задържането на качествени служители. Тъй като през последните години 

българските работодатели отчитат липсата на кадри като основна пречка за развитие, проектът 

ще тества, анализира, прототипира и предостави уникален инструментариум за решаване на този 

проблем. В допълнение, грижата за служителите има фундаментална роля в изграждането на 

репутацията на дадена фирма/ организация/ администрация, а репутацията в днешни дни е 

ключов фактор за успеха, независимо дали става въпрос за корпоративна или публична структура.  

За да стане възможно, обаче, успешното постигане на планираните по проекта цели и резултати 

и преди стартиране на процеса по тестване на иновациите в България, е необходимо да бъдат 

направени поредица от проучвания, които да оценят, от една страна – местния контекст и 

готовността на българския пазар да възприеме подобни услуги (все още нови за страната ни), а 
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от друга – да опишат добри практики основно в европейските страни, а и в други държави с 

дългогодишен опит в тази сфера, които да се адаптират съобразно особеностите в България.  

 

Настоящият документ е подготвен в изпълнение на Дейност 8: Изготвяне на специфични анализи 

и изследвания на опита на други държави- членки, в рамките на проект BG05M9OP001-4.001-

0007-C01. 
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ОБХВАТ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

Проучването има за цел задълбочено да проучи опита на другите държави-членки, в които ЕАР 

функционира активно през последните години. 

Основният метод, използван в изследването е анализ на документи и друга информация, 

публично достъпни онлайн.  

Като стъпка 1 са събрани изходни данни за анализа от  пълнотекстови документи, имащи 

отношение към двете иновации, предмет на проекта, представящи изследвания основно в 

Европейски контекст; пълнотекстови документи, представящи практики в други държави – 

основно САЩ и Канада; интернет страници на професионални организации на доставчиците на 

ЕАР услуги в Европа и в САЩ и пр.  

Събран е голям обем информация и пълнотекстови документи, които са налични в базата данни 

по проекта и могат да бъдат предоставени, при необходимост и за целите на други изследвания. 

Списъка със събраната информация е обсъден с партньора и е взето общо решение, че така 

подбраните документи са достатъчна база за формулиране на необходимите за целите на проекта 

изводи и заключения.  

Информацията е анализирана като резултатите и заключенията са представени в настоящото 

изследване.  

 

Проучването беше извършено в периода ноември 2017 – януари 2018 год. и в него взеха участие 

Жечка Калинова, Десислава Пухлева, Десислава Милкова-Хюсеинова от екипа на Идеин ЕООД 

и външните експерти – Боян Иванов, правен експерт, Антония Борисова – психолог, Милена 

Милева – експерт организационно развитие (коуч). От страна на партньора в дискусиите 

участваха Мануал Сомер и Лусилия Рибейро- Сомер от Клиника Капа.  
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ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ НА ЕАР – ПРАКТИКИ В 

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ДЪРЖАВИ 
 

ЕАР: ДЕФИНИЦИИ 

 

ЕАР могат да бъде дефинирани по много различни начини, но в най-общия случай те се 

разглеждат като базирани на работното място програми, планирани, за да подпомогнат 

организацията да се насочи към поведенческите проблеми на служителите си, които потенциално 

могат да доведат до проблеми, свързани с продуктивността. Това се постига чрез подпомагане на 

служителите и техните семейства в идентифицирането и решаването на лични проблеми като 

брачни, семейни, емоционални, грижи за възрастни, зависимости и стрес. Още от началото на 

програмата преди 50 год., тя демонстрира, че когато организациите насочат своето внимание към 

управление и поддържане на човешките ресурси, те стават по-рентабилни, продуктивни, 

предоставят сигурност и качество на работните места и  превръщат в работодател, който всеки 

би избрал.   

 

Все повече програми, свързани със здравето и общото благополучие стават част от ядрената 

технология на ЕАР. В някои страни (особено Великобритания) информационните услуги, 

професионалните здравни продукти и консиержния тип услуги са интегрирани в ЕАР услугите, 

за да предоставят един общ подход към здравето и благосъстоянието на работещите.  

Програмата осигурява управляван достъп до широк кръг от експерти и професионалисти по 

психично здраве, достъпни през една точка за достъп и структурирана оценка на нуждата от 

консултация и която предоставя подкрепа, ръководство и информация по широк кръг от свързани 

с работното място и персонални въпроси, които имат потенциал да повлияят ефективността на 

работата и присъствието на работното място. 

 

Европейският форум на доставчиците на програмата (Employee Assistance European Forum – 

EAEF http://eaef.org ) дава следната дефиниция: 

 

Свързана с работното място програма, чиято цел е да подобри организационната 

ефективност, чрез предоставянето на структурирани услуги на ръководството и 

служителите.  

  

Дефиниция на глобалната ЕАР Асоциация (Employee Assistance Professionals Association -

http://www.eapassn.org): 

 

http://www.eufunds.bg/
http://eaef.org/


  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  

„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Най-общо казано, ЕАР е комплекс от професионални услуги, специално разработени да подобрят 

и/или поддържат продуктивността и здравословното функциониране на работното място и 

да адресират определени бизнес потребности на организацията, чрез прилагане на 

специализирани знания и експертиза относно човешкото поведение и психичното здраве.  

По-специално, ЕАР е програма за работното място, проектирана, за да подпомогне: 1) 

организациите да се справят с проблеми на продуктивността и 2) служителя/клиент да 

идентифицира и разреши лични проблеми, вкл. здравословни, семейни, брачни, финансови, 

алкохолни и други зависимости, правни, емоционални, стрес или други, които биха могли да 

повлияят върху ефективността му на работното място (ЕАРА, 2010) 

 

 

Специалното в тази програма са уникалните тристранни взаимоотношения между Работодател/ 

ЕАР консултанта и Работника. В крайна сметка, програмата винаги поставя във фокуса си 

организацията.  

Доставчикът на ЕАР услугата ще работи директно с организацията-клиент, за да гарантира, че 

всички служители са добре информирани и знаят за програмата, обхвата на услугите, които тя 

предлага, конфиденциалността, която гарантира и начините, по които може да бъде достъпена.  

 

Конфиденциалност е ключовата характеристика на програмата. Разбирането и съгласието за 

това от страна на всички заинтересовани страни е критично за поддържане интегритета на 

услугата. Конфиденциалността, обаче не е абсолютна. Ако, напр. ЕАР има доказателства, че 

служителят е в риск и е опасен за самия себе си и другите, или пък, когато се отнася до публичен 

интерес, може да се прояви и валидна клауза за нарушаване на конфиденциалността. Но 

договорните ограничения относно конфиденциалността трябва да бъдат разяснени на 

организацията и потребителите на услугите още в самото начало. На организацията се 

предоставят общи и агрегирани данни за това как се използва програмата, но те по никакъв начин 

не идентифицират индивидуалните потребители.  

Подкрепа по телефона може да бъде предоставяна с вътрешни ресурси, но терапията лице в лице 

обикновено се предоставя от управлявана мрежа от консултанти и психолози. ЕАР работи като 

съветник на работодателите относно проблеми, свързани с психичното здраве, разработването на 

политики и превенцията на кризи. Много често тя работи съвместно с отделите ЧР и отделите, 

ангажирани в контрол на здравословните условия на труд. 

ЕАР може да бъде физически локирана в организацията (напр., когато се предоставя с вътрешни 

ресурси) или да се предоставя от външна организация (независим външен консултант). 

 

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЕАР 

 

Вярва се, че през 2017 год. РМ Мейси енд Ко в САЩ, последвани от Northern State Power, създават 

първата програма за подкрепа на служителите (Кемп, 1994). През ранните 1940 години, тъй като 

http://www.eufunds.bg/


  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  

„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

работодателите са много загрижени за мащабния размер на алкохолизма сред служителите с бели 

якички, разширяват програмата към лечение на психически, емоционални и финансови проблеми, 

предизвикани от алкохолизъм и други зависимости. Програмата е наречена “Професионална 

програма за алкохол”. През Втората световна война, когато жените заемат все повече работни 

места в САЩ, програмата еволюира и разширява подкрепата към по общи професионални 

проблеми.  

Проучване, направено през 1960 год. потвърждава ефективността на програмите (Кемп, 1994). 

Въпреки това, техният сравнително тесен фокус ограничава възприятията им преимуществено до 

работното място, където висшият мениджмънт най-вече иска да реши проблемите с алкохолизма.  

 

По-широко фокусираната ЕАР е разработена, за да управлява по-широки поведенчески проблеми, 

влияещи върху ефективността на работа, много извън проблемите с алкохола. През 1970 год. 

американското правителство формира Национален Институт по злоупотреби с алкохола и 

алкохолизъм (NIAAA), чиято роля е да подпомага лечението при злоупотреба с алкохол и 

предоставя държавна финансова подкрепа за разработването на програми. Това финансиране 

осигурява наемането на двама “полеви работници” във всеки щат, известни като ‘Thundering 100’. 

 

Счита се, че моделът на ЕАР, който и днес можем да видим, тръгва от тази конкретна разпоредба. 

През 1971 г. ролята на ЕАР е представена пред Института, което довежда до формирането на 

ALMACCA (Association of Labor and Management Consultants and Administration on Alcoholism). 

Чрез тази група концепцията на програмата се разпространява в целия свят.  

 

През 1981 год. финансовата подкрепа от страна на  NIAAA е преустановена, но ЕАР е вече 

достатъчно устойчива и променя фокуса си към въпроси, свързани с работата и управлението.  

 

През 1990 ALMACCA променя името си на Employee Assistance Professionals Association (ЕАРА). 

В много отношения новата структура е сходна на предходното формирование от работещи на 

терен експерти, но фокусът вече е върху много широк кръг проблеми на работното място и 

организационни потребности. В същото това време, ЕАР започва да става популярна и да се 

развива и в света, ускорена от нуждите на глобалните организации да основат програмата в 

страни, където имат представителства/ клонове. Така ЕАР се разпространява във Великобритания 

през късните 70 год. на миналия век и първите ЕАР компании са основани в отговор на 

потребностите от психологически консултации. ЕАР става популярна в Австралия и Южна 

Африка и в сравнително по-малка степен, в континентална Европа. Фокусът върху проблемите, 

свързани с алкохола е изцяло минимизиран в полза подкрепа за решаване на други нужди на 

работещите.  

 

Във Великобритания търсят решения за доста по-широк кръг от проблеми, свързани с баланса 

работа/ лично време и ЕАР добавя и допълнителни услуги, като напр. правна информация, 
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здравословни съвети, грижи за здравето на децата и стари хора, както и друга подкрепа. 

Програмата започва сериозно да се разраства и да привлича обществен интерес, поради поредица 

от сложни случаи, придобили гражданственост, разрешени чрез ЕАР подкрепа. През 1998 год. е 

основана и  UK EAPA, професионална асоциация на доставчиците на ЕАР услуги, която 

представлява интересите на индустрията и популяризира ролята на програмата във 

Великобритания.   

 

Възвращаемост на инвестициите 

 

Акуратното измерване а възвращаемостта на инвестициите (ROI) на програмата е сравнително 

трудно, поради многото променливи във възможните резултати. Правени са много изследвания 

за ROI на програмата и те всички показват, че в най-лошия случай резултатът е неутрален, а в 

най-добрия – възвращаемостта е изключително висока (McLeod, 2001). Въпреки това, малко е 

вероятно значително високите стойности на възвръщаемост на инвестициите да бъдат надеждни 

поради многобройните променливи и почти сигурно двойното отчитане на ефектите и резултата.  

Въпросът за възвращаемостта на инвестициите в програмата е изключително важен аргумент за 

всеки доставчик на ЕАР, когато представя презентира услугата пред клиента. Работодателят 

трябва да бъде убеден, че инвестицията има смисъл и възвращаемостта и може реално да бъде 

изчислена.  

Поради тази причина, Честнът глобъл партнърс, са разработили калкулатор за изчисление на ROI 

на ЕАР http://chestnutglobalpartners.org/Services/EAP-ROI-Calculator  

Калкулаторът е много полезен инструмент, който особено при промотиране на услугата в 

България, където тя не е много популярна, а и фирмената култура е доста по-различна, ще 

предостави важни аргументи за ползите от програмата.  

  

Достъп до програмата 

 

Обикновено програмата осигурява бърз достъп до услугите и в частност консултациите, които са 

доказано по-бързи от традиционните услуги, предоставяне чрез националните здравни системи. 

Достъпът може да бъде в рамките на няколко дни и обикновено се договоря и е гарантиран в 

договора за предоставяне на услугата. Напр. във Великобритания, 1 от всеки 5 човека чака около 

година, за да получи лечение чрез националната здравна система и 68% от тези, които търсят, на 

практика не получават терапия (Mind, 2010). Ако служителят отсъства от работа, защото чака 

лечение, има много икономически смисъл в това, че ЕАР може да предостави почти моментален 

достъп до консултации и по този начин да помогне на служителя по-бързо да се върне на работа. 

Резултатите от програмата се измерват от доставчиците на услугата чрез разнообразен 

инструментариум. И те показват висока степен на клинична и достоверна промяна в клиента. 

Подобна промяна може да бъде открита в по-високата ефективност в работата и това, че няма 

отсъствия, взаимоотношенията в организацията и креативността.  

http://www.eufunds.bg/
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Презентеизъм 

Презентеизмът се дефинира като “намалена продуктивност, когато работникът отива на работа и 

работи неефективно, заради здравни проблеми” (www.centreformentalhealth.org.uk). Центърът за 

психично здраве изчислява, че средния разход за работодателя, поради презентеизъм е около 605 

паунда на служител на година. Изследваният показват, че всъщност най-голямата финансова 

тежест на работодателя при лечението на служители с депресия идва от намалената 

работоспособност (63%). Ако услугите на ЕАР помагат на работодателя да управлява 

персоналните или свързани с работата проблеми на работника, които водят до презентеизъм (или 

отсъствия), то тогава следва, че подобрената функционалност и по-бързото възстановяване 

генерират много икономически и социални ползи.  

 

МОДЕЛИ НА РАБОТА НА ПРОГРАМАТА 

 

През последните години, доставчиците на този тип услуги предлагат разнообразни начини и 

модели за работа, за да могат да отговорят на бюджета, с който работодателите разполагат и могат 

да отделят за нея. Моделите варират в зависимост от бюджета и броя на предоставяните услуги.  

 

В общия случай ЕАР може да включва всяка от следните услуги: 

  

 Първоначално консултиране и ориентиране 

 Електронно консултиране 

 Планирано телефонно консултиране 

 Клинична оценка или консултация с психолог 

 Лице в лице консултации за кратковременна интервенция 

 Управленска консултация 

 Съвети при задължения (дългове) 

 Консултации за граждански права  

 Правно консултиране  

 Консултация за деца / възрастни хора 

 Консултации/ разследване на домашно насилие 

 Общи здравни съвети  

 Здравословни условия на труд  

 Информационен портал 

 Сесии за брифинг на място 

 Рекламни материали 

 Управление на профила 

 Консултации за мениджмънта 

http://www.eufunds.bg/
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 Подпомагане при злополуки и травми    

 Обучение и консултации 
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СТАНДАРТИ И НАЧИНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
 

 

МОДЕЛИ НА ЕАР 

 

Пълен набор от услуги 

Този най-изчерпателен модел включва достъп до ЕАР услугата 24 ч./ 365 дни и клинична и редица 

услуги за клинична и практическа подкрепа. Терапевтичната подкрепа е краткосрочна 

(обикновено между 3 и 8 сесии) и ограничена във времето. Тази част от услугата се предоставя 

от квалифицирани и опитни консултанти, обучени в широк аспект от терапевтични подходи. Част 

от подкрепата може да бъде и управлението на травми и кризи.  Всички случаи се описват 

детайлно и се проследяват от обучени клинични специалисти, работещи по програмата. Интернет 

базираното онлайн консултиране също се предоставя като възможност и включва комуникация 

по електронна поща, чат в реално време и обмен на кратки съобщения. Т. нар. практическа 

подкрепа обикновено се предоставя по телефона или онлайн и може да включва правни съвети, 

управление на портфейла или съвети при задлъжнялост, съвети, свързани с грижа за децата или 

зависимости, медицинска помощ, както и подкрепа за мениджърите.  

Други услуги, като напр. онлайн оценка на здравния риск и разнообразни обучителни курсове, 

също могат да бъдат в обхвата на ЕАР услугите.  

Всеки, който се обади първоначално бива оценен относно най-подходящата форма на подкрепа, 

която му е необходима и след това пренасочен към съответния професионалист. 

Пълният набор на услуги също така включва цялостно управление на клиента, което предполага 

регулярни отчети и анализ на използването на услугите.  

Пълен набор от промоционални материали, като напр. брошури, информационни карти, постери, 

ръководства и онлайн материали, които да се използват на място или онлайн, също са част от 

услугата. Също така се подготвя годишен календар на промоционалните дейности, който да 

гарантира, че програмата е достъпна и съответства на нуждите на всички служители. 

Проактивното управление на клиента и активното промотиране на услугите често има като 

резултат високо ниво на ползване на програмата. Все по-често моделът на предоставяне на 

пълния набор от услуги предлага възможността програмата се интегрира и други ползи, като 

напр. управление на отсъствията от работа и личните здравни застраховки.  

  

Вграден модел  

Вграденият модел на програмата представлява ЕАР услуги, които са включени “безплатно” към 

други здравни и застрахователни продукти. Оперативните разходи са обикновено вградени в 
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таксите, които се плащат за други продукти, предоставяни като пакети от напр. застрахователни 

компании. 

Вградените програми често са ограничени версии на модела на пълния набор от услуги. Те може 

да включват само предоставяни по телефона услуги или ограничен брой персонални лице-в-лице 

консултативни сесии на служител с опцията за плащане на допълнителна такса за увеличаване 

броя на сесиите, по заявка. Често този тип програма се продава като услуга с добавена стойност 

или като начин за запазване интереса към друг здравен инструмент. Моделът на вграждане на 

ЕАР в други продукти е сравнително нов и доста иновативен. Данните обаче сочат, че вградените 

услуги имат тенденцията да генерират по-малък интерес, в сравнение с пълния модел, поради по-

ниското ниво на промотиране и респективно, по-ограничената информираност на служителите.  

 

Моделът телефон и онлайн   

Този модел елиминира изцяло услугите предоставяни лице-в-лице и предоставя емоционална и 

практическа подкрепа само чрез 24 часова гореща линия и онлайн консултиране. Консултирането 

има формата на структурирани кратки телефонни и онлайн сесии. Моделът може да се използва 

при вградените ЕАР услуги или да се предоставя като самостоятелна услуга. Онлайн услугите 

може да включват инструменти за самооценка и информация, както и разнообразни презентации 

по здравни въпроси, чрез ексклузивно създаден от доставчика уебсайт портал. Онлайн 

консултирането може да става чрез обезпечен от гледна точка на сигурността портал, където се 

обменят мейли или има чат, или пък да става чрез обикновена електронна комуникация и Скайп, 

напр. Също така може да бъде в реално време или не. И доставчикът, и клиентът трябва да бъдат 

сигурни и удовлетворени от нивото на сигурност и конфиденциалност при този тип услуги.  

  

Вътрешно (in-house) консултиране  

 

Повечето ЕАР услуги оперират извън и независимо от организацията на клиента. Друг вариант е 

предоставянето на консултации в рамките на организацията от наети консултанти или 

контрактнати през трета страна. Консултантите са базирани на място и предоставят подкрепа на 

служителите и на мениджърите. Услугите могат да бъдат организирани по няколко начина – с 

предварително записване, на момента или пък комбинация от двата подхода. Като цяло, този тип 

услуга предлага само консултации. Преимущество е, че услугата е много близо в организацията 

и консултантът много по-добре познава организационната култура и политика. Може да служи 

като медиатор при свързани с работата проблеми и да доведе до доста позитивни решения. 

Недостатъците й са, че служителите могат да се чувстват по-малко комфортно по отношение на 

конфиденциалността и притесненията, че самото посещение на кабинета на консултанта е видно 

за колегите и мениджърите им.  

 

Да обобщим какви модели ЕАР съществува в Европа: 

Модели на предоставяне: 
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 Външен 

 Вграден (интегриран) 

 Вътрешен (in-house) 

Модели на услугата 

 Пълен набор от услуги 

 Плащане на реални разходи  (Pay as you go - PAYG) 

 Само по телефон 

 Такса за услуга  

  

ПРИМЕРИ ОТ КОНТИНЕНТАЛНА ЕВРОПА 

 

Съществуват различни начини за комуникация между ЕАР консултанта (съветника) и ползвателя 

на услугата, като напр. телефон, гореща линия, онлайн подкрепа, електронна поща, брошури, чат, 

индивидуални персонални консултации, уебсайт. Най-предпочитаният начин за контактуване със 

съветника е по телефона, следван от комуникацията по мейл и на последно място – чрез чат.  

 

Що се отнася до груповите тренинги, които се предоставят на служителите в рамките на 

програмата, интересът към тях се подрежда по следния начин:  

 Баланс работа – личен живот 

 Комуникация и асертивност 

 Управление на стрес 

 Здравословен начин на живот 

 

Проучването съдържа важен преглед на типа услуги, които в момента се предоставят на фирмите 

в континентална Европа. Услугите, свързани с човешките ресурси, т.е. консултации по 

управление на ЧР и информация, обучение по мениджмънт, управление на ефективността и 

коучинг се предоставящ в повече от 60% от компаниите. В по-голямата си част тези услуги се 

предоставят с вътрешни ресурси, с изкл. на обучението по мениджмънт, при което външни 

доставчици се ползват в 47% от случаите. 

Скалата на удовлетвореността от услугите варира между 5.10 и 5.20 при скала от 1-7, което 

поставя тези услуги в средните стойности на удовлетвореност. Анализът, също така показва, че 

тези услуги се оценяват като много полезни (повече от 5.6 при скала от 1 до 7).   

Психологичните консултации и съвети при депресия и тревожност и тези за управление на стреса 

и мотивацията, които се предоставят като услуги в 50% от компаниите, получават по-скоро нисък 

процент на удовлетвореност и в 50% от случаите се предоставят от външни доставчици. 

Съществува определена необходимост от този вид консултации и респондентите категорично 

предпочитат те да се предоставят от външен консултант. Ето защо тази област на подкрепа се 

оценява с потенциал за развитие. Консултациите по правни и финансови въпроси също 
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присъстват при 50% от компаниите, но определено потребността от тях се оценява по-ниско, в 

сравнение с психологическите консултации.  

Третата група услуги са свързани с подкрепа при злополуки и травми, разследване на сексуален 

и друг тормоз и намирането на баланса между работата и свободното време. Налични са в 35 – 

40% от компаниите, което е индикация, че тези услуги съставят солидна част от пакета услуги и 

удовлетвореността от тях е доста висока. По отношение на този тип консултации, определено 

интересът е към външни доставчици. Особено, що се отнася до разследванията на случаи на 

тормоз, които към настоящия момент в голямата си част (89%) се правят с вътрешни ресурси, 

проучванията сочат, че над 52% от респондентите предпочитат външен консултант.  

Управлението на стреса е област, която определено се нуждае от вниманието на доставчиците на 

ЕАР в Европа и все още има много голям потенциал за растеж. Към датата на представяне на 

цитираното проучване, март 2015 год., този домейн присъства само в 30% от компаниите, но 

индикациите сочат към много висока степан на потребност. Още повече, удовлетвореността от 

този тип консултации, когато са достъпни в компаниите е много висока и компаниите търсят 

външни доставчици за тях. 

Друг тип услуга с потенциал за развитие са услугите, насочени към деца и възрастни хора. 

Потребностите са високи (над 5), като към момента на проучването те се предоставят само в 20% 

от компаниите. Това също е услуга, която типично се аутсорсва от компаниите в Европа.   

Алкохолната и друга зависимости и медиацията на работното място присъстват в около 30% от 

компаниите. Нуждите са сравнително високи и респондентите ясно индикират, че биха 

предпочели външен доставчик, за което очевидно си има добра причина. Както и в случаите на 

разследване на тормоз и жалби, анонимността и конфиденциалността са по-добре гарантирани от 

неутрален и специализиран доставчик. Очевидно, доставчиците на ЕАР имат доста силен 

аргумент да продават този тип услуга на компаниите и да заменят съществуващите вътрешни 

такива.  

Към 2015 год. изглежда, че като че ли европейският пазар все още не е готов за интернет базирани 

(онлайн) консултации и нуждите са сравнително ниски. Въпреки това, когато се задава въпроса 

за онлайн програми за оценка и някакъв вид лечение, 60% от респондентите индикират, че 

намират тази възможност за полезна. А когато са запитани относно предпочитаните начини за 

връзка с консултанта, възможността да се използва чат е избрана от 20% от респондентите, което 

е с 10% повече от наличните към момента възможности за това. От друга страна, контактът по 

мейл с консултанта е възможност, която предоставят над 50% от компаниите, но очевидно 

необходимостта и готовността от персонализирана онлайн подкрепа има доста възможности за 

развитие в бъдеще.   

Специализираните тренинги присъстват в 28% от компаниите и нуждата от тях се оценява по-

скоро на средно ниво. Очевидно съществува потребност от обучения свързани с управлението на 

стреса, баланса работа/лично време и умения за комуникация, отколкото такива, свързани със 

здравословния начин на живот. Вероятно това е свързано и с разбирането, че здравословният 

начин на живот е по-скоро личен въпрос и където намесата на работодателя не е нито уместна, 
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нито желана. Изводът е, че по обученията, свързани с управлението на стреса и баланса личен 

живот/ работа имат най-голям потенциал за развитие и бизнес.  

  

Що се отнася до начина на предоставяне на услугата, има някои интересни наблюдения. 

Услугите, свързани със семейно консултиране не са често срещани в Европа, но определено 

ползата от подобни услуги се оценява много високо, което идва да покаже, че в тях има сериозен 

бъдещ потенциал. Въпреки че индивидуалното консултиране  и коучинг присъстват в повече от 

50% от случаите, горещите линии са по-малко популярни. И за двата типа услуги съществува 

разлика между текущото и желано състояние.  

  

Определено съществува разлика в начина на предлагане и обхвата на услугите в програмите за 

подкрепа на служителите в различните държави в Европа. Услугите са по-малко на брой и не 

толкова разнообразни в Португалия и Гърция, в сравнение с другите проучвани държави – 

Франция, Белгия, Германия (със Швейцария) и Испания. Испания в по-голяма степен е идентична 

с Франция и Белгия, но коучинга и управлението на ефективността не са толкова популярни 

домейни там. В Испания има голям интерес към правните и финансови консултации, докато в 

Белгия и Франция тези услуги не са толкова популярни. В Холандия програмата съдържа голям 

брой и разнообразни услуги, комбинирани с изключително високата потребност от индивидуален 

коучинг. В Белгия се предлагат повечето услуги и специфичните, регламентирани със закон 

задължения, които фирмите в тази държава имат по отношение благополучието/ 

благосъстоянието на работните места и всяка форма на тормоз, обясняват високата оценка по 

скалата на интереса към разследването на различните форми на тормоз.  

Важно наблюдение е, че по принцип нуждите, индикирани от съответните държави са много по-

малко разнообразни от предлаганите услуги. Във Франция се очертава висока нужда от подкрепа 

в случаи на критични злополуки и травми и разследване на тормоз, което най-вероятно е свързано 

с публичността, която медиите дават на самоубийствени инциденти, свързани с работата.  

За съжаление, няма много изследвания в общо европейско контекст, но определено, те могат да 

допринесат за развитието на програмата и в Европа. Основният извод, който се налага от всички 

проучвания е, че е необходима креативност, иновативност и ясното съзнание за културните 

различия в Европа, които предполагат различни подходи, за да се развива успешно програмата в 

Европа. Очевидно е, също така, че една цяла нова област предстои да бъде проучена и да се 

наложи като практика, а именно – онлайн и интернет диагностиката, лечението и консултациите. 

Друг възможен подход е да се разшири перспективата и да се сравняват тенденциите в 

континентална Европа с тенденциите в други региони по света. Добре е да се съберат 

структурирани и съпоставими данни в САЩ, Австралия, Азия и Африка и да сравнят техните 

нужди с тези в континентална Европа, за да се идентифицират разликите, приликите и 

възможните за трансфер иновативни практики. 

 

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ 
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Въпреки че им много начини за плащане на ЕАР услугите, те могат условно да бъдат обобщени 

в две категории:   

1. Такса на човек: обикновено това е фиксирана стойност, изчислена на служител, която 

позволява достъп до всички оферирани услуги, в рамките на определени ограничения. Ако 

в услугата са включени консултации лице-в-лице, то броят на сесиите на служител са 

уточнени в договора и обикновено са лимитирани до не повече от 8, като общоприетата 

практика е да бъдат 5 или 6. Таксата на човек обикновено се изчислява на базата на 

услугите, които се предоставят, броят на потенциалните ползватели и очаквания % на 

утилизация.  

2. Такса за услуга: работодателят заплаща при ползване на услугата. Това типично включва 

ценоразпис на всяка услуга, включена в договора за ЕАР. Вариации на този метод за 

плащане биха могли да включват фиксирана годишна ставка, платима от работодателя за 

покриване на разходите за администриране, управление на клиента и промоционални 

материали. В последните години пазарът на ЕАР услуги във Великобритания, напр. е вече 

твърде зрял и изключително конкурентен по отношение на цените. Причина за това са и 

новите доставчици, които навлизат на пазара и особено нарастващото участие на 

посреднически организации, като например застрахователни или здравни компании, които 

днес продават ЕАР услугата като част от тяхното по-широко портфолио от услуги. В 

частност, през последните години се наблюдава нарастване на процеса на интегрираните 

в други продукти ЕАР услуги, типично обвързани с пакетите за персонални застраховки 

или други услуги, насочени към здравословните условия на работното място. 

 

  

Алтернативен начин е изцяло да се приложи моделът на текущите плащания, където такса са 

начислява само, когато услугата е използвана, на еднократна база. В този случай може да има 

фиксирана ставка на човек, калкулирана от доставчика.  

Въпреки че може да има максимален брой сесии на случай, не е необичайно в някои организации 

достъпът до персонални консултации лице в лице да бъде оторизиран. В този случай имам, т.нар. 

услуга “портиер”.   

Повечето ЕАР модели ще включват, като стандарт, телефонна линия, осигуряваща 24 часов 

достъп до доставчика. Човекът за контакт може да бъде персонален съветник, работещ към ЕАР 

доставчика, консултант, медицинска сестра или друг специалист. От този първи контакт услугата 

става достъпна за служителя, съобразно сключения договор и индивидуалните нужди на 

служителя. Във Великобритания, напр. е задължително първият контакт да бъде със специалист, 

който има познанията да направи първоначалната оценка на състоянието и нуждите на клиента.  

 

Комбинирането на всички тези фактори води до намаляване на средната стойност на 

предоставяните ЕАР услуги. През последните 10 години маржовете са паднали с коефициент 5 
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или 6, което поставя доставчиците под натиск да търсят начини за повишаване на оперативната 

ефикасност и по-разходно ефективни методи за предоставяне на техните услуги, за да бъдат 

конкурентни.  

 

Как ЕАР доставчиците заплащат работата на своите консултанти? 

Най-често срещаният начин е да се заплаща определена сума за отделна сесия, въпреки че някои 

компании може да заплащат на разрешен казус. Обикновено ставките варират от един доставчик 

до друг и няма установен стандарт в индустрията. Поради по-горе изложените съображения и 

причини, ставките, които ЕАР доставчиците са в състояние да предложат са доста по-ниски през 

последните години. Въпреки това, цената зависи от локацията на експерта, неговата наличност 

да предостави консултация в определен срок и качеството на работата му, които имат индиректно 

влияние върху цената на услугите, предлагана от съответния доставчик. Ако доставчикът има 

определена репутация, то цената, която е в състояние да договори е доста по-благоприятна.  

 

  

СТАНДАРТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА  

 

ЕАР се регулира от доброволно спазвани от доставчиците Стандарти, издадени от 

професионалните организации/ асоциации на ЕАР, както и от Етични кодекси.  

 
Издател Документ и обхват 

Employee Assistance European 

Forum 

Първият стандарт на EAEF e издаден през 2004 год.  и е разработен 

с методическата помощ на една от най-популярните теоретици и 

практици на ЕАР в САЩ др. Мази (www.eapmasi.com) 

Документът реферира и към Standards of Practice and Professional 

Guidelines for Employee Assistance Programmes (EAPs) във 

Великобритания и Ирландия (www.eapa.org.uk и  www.eapaireland.ie) 

 

Описва общите принципи на предоставяне на услугата, обхвата, 

типовете услуги и пр. 

Employee Assistance European 

Forum 
PROGRAM MANAGEMENT 

Individual User Services 

 

Стандартът е разработен през 2014 год., състои се от 42 стр. детайлно 

описание на предоставянето на услугата, стъпка по стъпка, 

структурирано по следния начин: 

 Тема 

 Дефиниция и основна цел 

 Принципи 

 Стандарт на предоставяне 

 Доказателство  

Стандартът е разделен на няколко основни глави: 

1. Първи контакт 

http://www.eufunds.bg/
http://www.eapmasi.com/
http://www.eapa.org.uk/
http://www.eapaireland.ie/
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2. Управление на казусите: качество и ефективност, оценка на 

нуждата; услуги лице-в-лице; протоколи за оценка на риска 

3. Права на клиента 

4. Предоставяне на услугата 

5. Осигуряване на качество 

6. Наемане и управление на персонала 

7. Взаимоотношения с трети страни 

Employee Assistance European 

Forum 
Етичен кодекс 

Приет през май 2013 год. 

 

Документът дефинира основните понятия в ЕАР: член, клиент, 

клиентска организация, индивидуален клиент, клиентски запис и пр. 

Определя етичните норми за поведение в следните области: 

1. Обществена отговорност 

2. Конфиденциалност 

3. Професионални компетенции 

4. Поддържане на документацията и архив 

5. Защита на клиента 

6. Политики по наемане на персонал 

7. Наемане на външни услуги 

8. Бизнес практика 

9. Дисциплинарни процедури 

UK Employee Assistance 

Professionals Association 

ЕАРА 

Employee Assistance Programme 

Standards Framework 

 

Документът е разработен и публикуван през 2015 год. 

Целта му е да подпомогне предоставянето на сигурни, ефективни и 

подходящи услуги  

Разделен е на 5 основни области и включва: купувачи, контрол на 

информацията, ЕАР бизнес операции – предоставяне на услугата и 

хората; ЕАР мрежи; ЕАР действия – идентифициране на проблема и 

първоначална оценка, насочване към специалист, интервенции при 

кризи, краткосрочни решения на проблеми, мониторинг и 

проследяване на ефективността на услугите, предоставени извън 

ЕАР, ЕАР за мениджъри, пренасочване на мениджъри, оценка.  

Всяка тема е описана в следната структура: 1) Стандарт, 2) 

Минимални изисквания 

Изключително полезен документ с практически указания и примери.  

UK Employee Assistance 

Professionals Association 

ЕАРА 

Етичен кодекс 

Предоставя ръководство относно етичното поведение на членовете 

на асоциацията, определя стандартите за етично поведение в полза 

на клиентите, работодатели и служители. Етичният кодекс се 

прилага от всички членове при техните действия и взаимоотношения 

със служители, работодатели, профсъюзи, професионалисти от 

други дисциплини, местните общности и обществото като цяло. 

Включва следните раздели: 

1. Етични принципи – служене, почтеност, интегритет, 

уважение, компетентност  

2. Отговорности към колегите и други професионалисти 

http://www.eufunds.bg/
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3. Отговорности към служителя като към клиент 

4. Отговорности като професионалисти 

5. Отговорности към работодателя и организацията 

6. Отговорност за извършване на изследвания и проучвания 

7. Отговорности към партньори и доставчици 

8. Отговорности към професията и обществото като цяло 

Employee Assistance 

Professionals Association 

ЕАРА  

САЩ 

EAPA Standards and Professional Guidelines 

for Employee Assistance Programs  

 

Стандартът е на Американската асоциация на доставчиците на ЕАР 

и е разработен през 2010 год. 

Документът идентифицира и координира комплекс от политики, 

процедури и действия. Когато разработва своята ЕАР програма, 

всяка организация прилага тези стандарти и професионални насоки, 

на база на своята уникална мисия, дейности и култура.  

Документът е организиран по следния начин: 

 Стандарт: съдържа фундаменталните елементи, които са 

задължителни за успешна ЕАР. Една цялостна ЕАР услуга 

трябва да отговори на всички, описани в документа 

стандарти 

 Намерение: описва каква е ролята на всеки стандарт в 

предоставянето на ЕАР услугите 

 Задължителни компоненти: трябва да присъстват в ЕАР, за 

да работи според стандарта 

 Препоръчителни компоненти: не са задължителни, за да се 

прецени, че компанията работи според стандарта, но са 

препоръчителни за повишаване на ефективността и 

качеството на услугата 

 Примери: илюстрират едно или повече приложения на 

стандарта или някой от задължителните му компоненти. 

Примерите не са изисквания и са само илюстрация на 

приемливи подходи за реализиране на стандарта.  

Изключително полезен документ, най-вече с представените в него 

примери.  
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НОРМАТИВНА РАМКА   
 

Публично достъпната информация за нормативната рамка, регламентираща ЕАР в отделните 

държави – предмет на изследването е доста ограничена.  

В Белгия задълженията на работодателя за гарантиране на  благосъстоянието на работните места 

са вменени със закон, поради тази причина ЕАР услугите в Белгия се развиват с много бързи 

темпове и страната е един от лидерите на програмата в континентална Европа. 

Във Великобритания също така има редица нормативни документи, указания и препоръки, които 

насърчават използването на ЕАР от работодателите. Не случайно, Великобритания е една от 

водещите в Европа държави, където моделът на ЕАР доста се доближава до този в САЩ и Канада.  

Изследване на Chartered Institute of Personnel and Development от 2016 год. прави преглед на 

европейските политики, вкл. и законодателни  инициативи, които регламентират по-

холистичното интерпретиране на въпросите, свързани със здравословните и безопасни условия 

на труд и благосъстоянието на работните места.   

Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014-2020 

г1. е важен документ, който поставя проблематиката в по-широк контекст, а именно, че 

превенцията на риска и насърчаването на по-безопасни и здравословни условия на труд целят не 

само повишаване на качеството на работните места, но и на конкурентоспособността на 

европейските компании. Запазването на здравето на работниците има пряко и измеримо 

въздействие върху продуктивността и допринася за подобряване на устойчивостта и сигурността 

на социалната система.  

По-важно за целите на настоящото изследване, обаче, е Съобщението на Комисията до 

Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на 

регионите от 10.01.2017. “По-безопасен и здравословен труд за всички — осъвременяване на 

законодателството и политиката на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на 

труд”, според което: 

Психосоциалните рискове и свързаният с работата стрес са сред опасенията във връзка със 

безопасните и здравословни условия на труд, които поставят най-голямо предизвикателство и 

които се засилват. Почти половината от работниците в ЕС заявяват, че стресът е обичайно 

явление на тяхното работно място22 и 40 % считат, че срещу него не се предприемат подходящи 

мерки. Стресът на работното място оказва сериозно въздействие върху производителността: 

                                                 
1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0332 
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На него се дължат около половината от изгубените работни дни, тъй като отсъствията са 

относително продължителни; 

 Стресът води до понижени резултати на работното място и може да доведе до пет пъти 

повече злополуки; 

 Около една пета от текучеството на персонала се свърза със стреса на работното място. 

Психосоциалните рискове са сложни, многоаспектни въпроси. Влошаване на здравето може да се 

причини от съвкупност от фактори, свързани и/или несвързани с работното място. 

 

С Рамковата директива се въвежда правно задължение за работодателите да защитават 

работниците от всички рискове на работното място. Някои отделни директиви в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд (например Директивата за екраните) включват 

разпоредби, които непряко са свързани с предотвратяването на психосоциални рискове. В 

Рамковото споразумение на социалните партньори на ниво ЕС относно стреса на работното място 

се подчертава важността на Рамковата директива. Европейската агенция за безопасност и здраве 

при работа осъществява действия за повишаване на осведомеността и в рамките на 

общоевропейска кампания за стреса и психосоциалните рискове, проведена през периода 2014—

2015 г., предостави на разположение електронно ръководство за управление на психосоциалните 

рискове, разработено в отговор на нуждите на работодателите и хората, работещи в малки 

предприятия. 

В отделните държави членки се прилагат най-различни подходи. В някои подходи 

психосоциалните рискове не се споменават изрично в законодателството в областта на 

здравословните и безопасни условия на труд, докато в други се подчертава необходимостта те да 

бъдат разглеждани като част от здравословните и безопасни условия на труд. В някои се изискват 

оценки на психосоциалните рискове, като има случаи, в които се препоръчва ангажирането на 

експерт. В една държава членка са въведени задължителни насоки за предотвратяване на 

психосоциалните рискове. Държавите членки разработват също така незаконодателни подходи 

(тристранни органи, насоки, повишаване на осведомеността, стандарти за управление и т.н.). 

За подобряването на защитата на работниците на практика е необходимо да се повиши 

осведомеността на работодателите и да им бъдат предоставени допълнителни ръководства и 

инструменти. В Насоките на Комисията се пояснява, че според действащите разпоредби на ниво 

ЕС работодателите са задължени да закрилят работниците от психосоциални рискове и че 

тези рискове трябва надлежно да се вземат предвид в процеса на извършване на оценка на 

риска. В документа се предоставят конкретни незадължителни инструменти и средства, чрез 

които работодателите ефективно да могат да обхванат психосоциалните рискове в рамките на 

оценката на риска.  

Комисията ще работи заедно с Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и с 

Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, за да бъдат набелязани 

добри практики за насърчаване и разпространение, и ще възложи на Комитета на старшите 
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инспектори по труда да разработи ръководство за оценяване на качеството на оценките на риска 

и мерките за управление на риска по отношение на психосоциалните рискове. 

Много интерес документ е е-ръководството за управление на стреса и психосоциалните рискове, 

разработено като част от Кампанията за управление на стреса и психо-социалните рискове на 

работното място, на Европейската агенция за безопасна и здравословна работа EU OSHA.2 

 

ОСНОВНИ ТИПОВЕ КЛИЕНТИ  

 

В САЩ всички организации, с над 50 служители, считано от 01.01. 2014 год. са задължени да 

предоставят подкрепа на служителите си, попадаща в обхвата на ЕАР. Ето защо над 75% от 

работодателите в САЩ работят с ЕАР доставчик. Общоприета практика е по-малки организации 

да се обединяват и да договарят с един доставчик. Всички администрации имат ЕАР. 

В Европа основни клиенти са големи компании, публични администрации, други публични 

структури – университети, болници и др.  

В континентална Европа, освен Белгия, където отговорностите на работодателя за 

благосъстоянието на работните места е вменено със закон, по-голяма % от клиентите на ЕАР 

доставчиците в континентална Европа са мултинационални компании, като ЕАР работят по-скоро 

като местни партньори на големи американски, канадски или австралийски ЕАР доставчици.  

Във Великобритания ЕАР има много голяма популярност и секторът кумулира високи финансови 

потоци и приходи, клиенти са различни по големина компании, публични институции, големи 

НПО.  

 

  

                                                 
2 https://eguides.osha.europa.eu/stress/BG-BG/  
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ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ НА 

ЕАР  
 

The Employee Assistance European Forum  

http://eaef.org  

Организацията е учредена през 2002 год., с цел да представлява професията на доставчиците на 

ЕАР услуги в Европа. Към момента в нея членуват над 60 професионалисти и организации от над 

23 държави. 

 

The Employee Assistance Trade Organization  

https://www.easna.org 

 

EASNA е основана през 1985 год. с цел разработване на стандарти за върхови постижения на 

доставчиците на ЕАР. През 2001 год. успешно разработената Програма за акредитация е 

предоставена на Съвета по акредитация и докато организацията продължава активно ва 

подпомага процеса по акредитация, нейният нов устав има доста по-широк фокус върху 

мобилизирането на различни професионалисти и организации с интерес в областта на здравите и 

продуктивни работни места. 

  

EAPA – International Employee Assistance Professionals Association  

http://www.eapassn.org/  

 

Международната Асоциация на професионалистите работещи в програмите за подпомагане на 

служителите и най-голямата, най-старата и най-уважаваната членска организация на работещи 

ЕАР професионалисти. В нея членуват индивиди и организации от над 40 държави от целия свят. 

Организацията публикува специализирани издания, домакин е на световната годишна 

конференция на доставчиците на ЕАР и предоставя обучения и други ресурси, за да изпълни 

своята мисия, която е да промотира най-високите стандарти в практиката на ЕАР и да продължи 

да развива професионалистите, програмата и услугите.  

 

EAP Association  

http://www.eapa.org.uk/  

 

UK EAPA е основана през 1998 и прилага глобалните стандарти на ЕАРА, адаптирани към пазара 

във Великобритания. Това, от своя страна, прави разработените от UK EAPA  стандарти 
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единственият надежден набор от документи, спрямо който да оперират доставчиците на ЕАР във 

Великобритания.  

Асоциацията представлява ЕАР индустрията във Великобритания пред правителствени и други 

професионални органи и има активна роля в процеса на консултации и лобиране, както и при 

предоставянето на коментари за медиите, свързани с психичното здраве и други свързани с 

работното място въпроси. 

 

UK EAPA е клон на ЕАРА Интернешънъл, базирана в САЩ. ЕАРА Интернешънъл е 

доминиращият професионален орган на ЕАР професионалистите, който определя стандартите, 

дисциплината и етичното поведение по света.  

Интересно е да се знае кои са регистрираните доставчици към UK EAPA. Ето някои от тях: AXA 

PPP Healthcare, Bupa Health & Wellbeing, Care First, CiCр, ComPsychр Health Assured, Insight 

Healthcare (formerly Oakdale), Lifeworksр,OH Assist, Optum, PAM Assistр, Workplace Wellness, The 

Validium Group, Workplace Options 

 

APEAR 2018 – Asia Pacific Employee Assistance Roundtable, Bungalugu 

http://www.apear.org/2018/index.html   

 

APEAR е неправителствена организация, регионален форум, чиято цел е да промотира най-

високите стандарти в практиката и развитието на програмата, нейните доставчици и услугите в 

нейния обхват.  

 

ENWHP – Тhe European network for workplace health promotion  

http://www.enwhp.org/about-enwhp.html    

 

Мрежата е основана през 1996 год. и от тогава е водеща в промотирането на здравословните 

работни места. С изпълнението на съвместни инициативи, организацията е разработила критерии 

за добри практики, приложими към различни типове организации и е създала инфраструктура за 

промотиране на здравето на работните места в страните-членки. Чрез националните мрежи и 

форуми организацията подпомага трансграничния обмен на информация и разпространението на 

добри практики.  

Организацията е неформална мрежа от национални институции, работещи в сферата на 

професионалното здраве и безопасност, общественото здраве, промотирането на концепцията за 

здравословен начин на живот и нормативно регламентираните институции за социално 

осигуряване. Със съвместните усилия на членовете и партньорите организацията цели  да 

подобри здравето и благосъстоянието на работните места и да ограничи въздействието на 

свързани с работните места заболявания на работната сила в Европа.  

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.apear.org/2018/index.html
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Изискванията и условията за членство са детайлно представени на сайтовете на съответните 

организации. Има различни възможности и типове членство и респективно, различно заплащане, 

което е обвързано с типа и обхвата от услуги и информация, които съответната асоциацията 

предоставя на своите членове.  

 

В рамките на настоящия проект Идеин ЕООД планира да стане член на Европейския форум на 

доставчиците на ЕАР услуги (EAEF), основател на който е и партньорът ни по проекта Клиника 

Капа.  

 

Някои от членовете на EAEF са:3 

 

Pulso Europe - https://pulso-europe.eu/  

Адреси:  

Diestsesteenweg 52 bus 0201  

3010 Leuven  

Belgium  

info@pulso-europe.eu 

Apollo Tower  

64 Louise Riencourt St.  

115 23 Athens  

Greece  

info@pulso-europe.eu 

Rua Sacadura Cabral 41A  

1495-702 Algès  

Portugal  

info@pulso-europe.eu 

Компанията е основател на Европейския форум на ЕАР доставчиците, с дългогодишен опит в 

тази сфера. Работи с мениджъри, служители и партньори за изграждане на здрави организации, в 

които служителите обичат работата си.  

Сътрудничи си с: професионални мрежи от консултанти, обучители и коучи; доставчици на ЕАР 

услуги; външни услуги за защита на работното място; застрахователни компании и национални 

здравни системи; изследователски институти и университети, доставчици на други услуги, които 

имат отношение към благосъстоянието, здравословните и безопасни условия на труд; секторни 

организации. Членува в следните асоциации и професионални сдружения: EAEF, EAPA, APEAR, 

Leuven Mindgate, VOKA, etc. 

 

CGP Central Europe - https://chestnutce.com/en/  

Address: CGP Central Europe 

Kancelář: 

1024 Budapest Margit krt.73. 

Tel.: 0036 30 525 5634 

Email: 

                                                 
3 Информацията е предоставена от партньора по проекта Клиника Капа 

http://www.eufunds.bg/
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anita.tompa@chestnutce.com  

Компанията предоставя ЕАР услуги на мултинационални и местни фирми в Унгария, Румъния, 

Полша, България, Сърбия, Хърватска, Чехия и Словакия. Централният офис е в Будапеща, като 

има офиси и във Варшава и Букурещ.  

 

Consentiv - https://www.consentiv.com/en/  

Address:  

WIEN 

Landstrasser Hauptstraße 95/1/4 

1030 Wien 

Компанията предоставя ЕАР услуги от 1999 год. Прилага персонализиран подход към всеки 

клиент, съобразно специфичните му потребности, на база големината и структурата на 

организацията, както и много други характеристики.   

Клиенти са и повече от 10% от топ 100 компаниите в Австрия; 55% от клиентите работят с тях 

повече от 5 год.; 95% от клиентите са се обърнали към тях по препоръка на друг клиент; работят 

с над 110 компании в Австрия, с над 55000 служители. 

  

Corrente - http://www.corrente.de/ueber-uns/geschichte/  

Address:  

Corrente AG  

Employee Assistance Programs  

beach Straße 14  

D-24159 Kiel  

Telephone 0431 600 5890  

Fax 0431 600 5899  

E-mail: info@corrente.de   

ЕАР, която компанията предлага е в съответствие най-високите международни стандарти. 

Предоставят 24 часа достъп, индивидуални консултации по телефон, лице-в-лице, онлайн. 

Клиентите им са основно от ИКТ индустрията, автомобилостроенето, застрахователни компании, 

публични администрации. Работят в партньорство с международни доставчици на ЕАР като техен 

локален партньор за Германия и Австрия.  

Членуват в следните професионални организации: EAEF, BBS eV, TEAPA, EASNA 

 

EAP Institut fur Mitarbeiterberatung - https://eap-institut.at/eap-fuer-unternehmen/  

Адрес:  

Helenenstraße 108/1  

2500 Baden near Vienna 

VIENNA   

Bösendorferstraße 1 / 16A  

1010 Vienna 

ADVISORY CENTERS throughout Austria 

info@eap-institut.at  

Предоставят ЕАР услуги достъпни 24 часа в денонощието при кризисни ситуации; разнообразни 

услуги; съвети по телефона; съвети и консултации за членовете на семейството. Работят с високо-

квалифицирани експерти и гарантират пълна конфиденциалност на услугата.  

http://www.eufunds.bg/
mailto:anita.tompa@chestnutce.com
https://www.consentiv.com/en/
http://www.corrente.de/ueber-uns/geschichte/
mailto:info@corrente.de
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Партнират си с: GREAT PLACE TO WORK  - greatplacetowork.at, Employee Assistance European 

Forum - eaef.org, VIKTOR FRANKL CENTER VIENNA franklzentrum.org, Austrian business 

council for sustainable development  - respact.at 

 

EAP Italia - https://eapitalia-world.com/  

Адрес: 

EAP Italia,  

Piazza Umanitaria 2 - 20122 Milano  

info@eapitalia-world.com 

Работят на територията на Италия и Швейцария от 2000 год. Основният им бизнес е да 

предоставят ЕАР услуги, обучения по мениджмънт, управленско консултиране, развитие на 

персонала, ефективност и управление на талантите, управление при кризи, правно консултиране 

и пр.  Услугата се предоставя 24/7/365.  

Работят с клиенти от Италия и Швейцария, както и с международни доставчици на услугата, като 

техни местни партньори.  

 

Enef Consulting - http://www.enefconsulting.sk/  

Адрес: Trenčianska 57  821 09 Bratislava  Slovak Republic 

Имат дългогодишен опит в краткосрочното консултиране. Разполагат с екип от психиатри, 

психотерапевти, клинични психолози. 

 

Falck healthcare - https://www.falckhealthcare.dk/erhverv/  

Адреси:  

København 

Falck Healthcare Sundhedscenter KBH 

Polititorvet 

1780 København V 

Tlf. 70 21 63 63 

Aarhus 

Falck Healthcare Sundhedsundersøgelser 

Scandinavian Center 

Margrethepladsen 3, Plan 2 

8000 Århus C 

Tlf. 87 30 07 08 

Esbjerg 

Falck Safety Services 

Uglviggårdsvej 3 

6705 Esbjerg Ø 

Tlf. 87 30 07 08 

Ключови области на услугите им – психично здраве, физическо здраве. В холдинга участват 

следните компании от Дания, Норвегия и Швеция.  

Denmark  
Falck Healthcare A / S  

ActiveCare  

VikTeam  

http://www.eufunds.bg/
http://www.greatplacetowork.at/
http://eaef.org/
http://www.franklzentrum.org/
https://www.respact.at/
https://eapitalia-world.com/
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https://www.activcare.dk/main.aspx
https://vikteam.dk/
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Falck Assistive Products  

Sirkulus  

Quick Care Falck Medical Centers 

Norway  
Falck Health 

Sweden  
Falck Healthcare in Sweden  

Falck Active Occupational Medicine  

Scandinavian Health Care  

Previa 

Предоставят класическа ЕАР подкрепа. 

 

Institut - http://www.fuerstenberg-institut.de/  

Адрес:  

Telephone +49 (0) 40 38 08 20-0  

Fax +49 (0) 40 38 08 20-20  

info@fuerstenberg-institut.de  
Предоставят консултации за справяне с лични, професионални, семейни и здравни проблеми, 

включващи: индивидуални консултации, специални модули за мениджърите, кризисен 

мениджмънт, управление и модериране на конфликти, консултации на МЧР, консултации на 

членовете на семействата.  

 

Health Assured – https://www.healthassured.org/  

Address:  

The Peninsula,  

Victoria Place, Manchester, M4 4FB, UK 

Phone: 0844 8922 493 

В рамките на своята ЕАР предоставят: здравна информация и консултации; управление на стреса 

на работното място и у дома; финансови въпроси, вкл. задължения; взаимоотношения в 

семейството; права на потребителя. 

 

Healthy Work - http://www.gethealthyatwork.com.au/en/General-Pages/FAQs.aspx  

Предоставят 

Въвеждащо обучение  

 Get Healthy at Work introduction 

Програми: 

 Get the ball rolling 

 Work out needs 

 Prioritise health issue and develop a plan 

 Implementation 

 Program monitor and review 

Съвети: 

 Healthy eating 

 Healthy weight 

http://www.eufunds.bg/
http://www.falckhm.dk/
http://sirculus.dk/
http://www.quickcare.dk/
http://www.quickcare.dk/
http://sirculus.dk/
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http://www.shvab.se/sv/
https://www.previa.se/
http://www.fuerstenberg-institut.de/
mailto:info@fuerstenberg-institut.de
https://www.healthassured.org/
http://www.gethealthyatwork.com.au/en/General-Pages/FAQs.aspx
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 Active travel 

 Physical activity 

 Quit smoking 

 Alcohol 

 

Hellas EAP - http://www.hellaseap.gr/site/  

Адрес:  

Alexandrou Soutsou 17, 106 71 

Kolonaki, Athens  

Greece+30 210 32 22 203info@hellaseap.g  

Членуват в Employee Assistance Professionals Association (EAPA; Employee Assistance European 

Forum (EAEF); Critical Incident Stress Foundation (ICSF);  Association of Traumatic Stress Specialist 

(ATSS); Mental Health Europe (MHE) 

Услугите са достъпни 24 часа, за мениджърите, служителите и техните семейства.  

 

Human Dynamic - http://www.humandynamic.com/  

Address: HONG KONG (HEADQUARTERS) 

10B – D, 10 Knutsford Terrace 

Tsimshatsui, Kowloon 

Tel: (852) 2854 3727 

Fax: (852) 2542 4668 

Email: info@humandynamic.com 

Основана през 1993 год., фирмата предлага интегрирани решения, свързани с управлението на 

хора, в подкрепа на корпоративните клиенти да трансформират организационната си култура, да 

подобрят управлението на персонала и ефективността и да изгладят здрава и продуктивна 

работна сила. Работи с повече от 100 глобални компании, с персонал над половин милион човека.  

 

Icas International - https://icasworld.com/en/home  

Адрес: Global Head office address: mobile phone, AXA ICAS International, International House, Forest 

Road, Tunbridge Wells, Kent, TN2 5AL, United Kingdom 

Областите, в които работи компанията от дълги години са: конструктивно решаване на проблеми; 

управление на стреса – обучение, както за служители, така и за мениджъри; управление на 

промяната и обучения; обучение на екипи за повишаване на ефективността; мотивация и пр. 

Членува в EAEF & EAPA 

 

Icas Netherlands - http://www.icas.nl/en/home  

Address:  

Fokkerstraat 12,  

3833 LD Leusden the Netherlands 

Организират обучения, както за крайни клиенти, така и за организации по следните теми: 

управление на несигурността при промяна; ефективна комуникация; управление на стреса, 

управление на тревожността, оптимално функциониране на работа; техники за психично здраве 

на работа; превенция на прегарянето; внимателност и пр. 

 

http://www.eufunds.bg/
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Icas Switzerland  

http://www.icas-eap.com/dynasite.cfm?dsmid=90715  

Адреси:  

GERMANY: 

ICAS Deutschland GmbH, Hansaallee 22, D-60322 Frankfurt am Main 

Tel. +49 (0)69 663 77 980 info@icas-eap.com 

SWITZERLAND:  

ICAS Schweiz AG, Hertistrasse 25, CH-8304 Wallisellen 

Tel. +41 (0)44 878 30 00 ¦ info@icas-eap.com 

LUXEMBOURG: 

ICAS Luxembourg SARL, 10, rue Nicolas Adames, Boîte Postale 758, L-1114 Luxembourg 

Tel. +352 26 19 65 64 ¦ info@icas-eap.com 

ITALY: 

ICAS Italia SRL, soc. unipersonale, Via Vincenzo Monti n.8, 3°P/207, I-20123 Milano 

Tel. +39 02 467 12 729 ¦ info@icas-eap.com 

AUSTRIA: 

ICAS Austria GmbH, Hohlweggasse 13/14, A-1030 Wien 

Tel. +43 (0)1 208 72 52 ¦ info@icas-eap.com 

Предоставят онлайн консултиране, особено предпочитано от младите хора. Имат собствена 

апликация за смарт телефони, от която служителите могат да научат какво им предоставя ЕАР, 

по всяко време и отвсякъде (ICAS WebApp).  

Прилагат прагматичен, структуриран и ориентиран към решенията подход. Услугите им са 

модулни и по този начин винаги успяват да предложат свобода и уникални решения на клиентите 

си. 

 

Insite Interventions - https://www.insite.de/de/home  

Address:  

Clemensstraße 10-12,  

D-60487 Frankfurt am Main 

office@insite.de  

Предлагат холистична подкрепа на служителите – от професионални до персонални проблеми. 

Предлагат организационно консултиране – оценка на риска и психологичния стрес; конфликти – 

управление, моделиране и медиация.  

  

Stimulus - http://stimulus-consultoria.com/ 

Address:  

Stimulus Consulting SL  

Calle San Lorenzo, 11 - Ed. Village  

28004 Madrid  

Tel: +34 911 92 40 74 

contacto@stimulus-consultoria.com 

Промотира психологическото здраве на компанията, подпомага бизнес трансформациите, чрез 

интегриране на човешката визия в бизнес стратегията; насърчава фирменото благосъстояние. 

Услугите и включват: ефикасност чрез насърчаване на благосъстоянието на работното място; 

http://www.eufunds.bg/
http://www.icas-eap.com/dynasite.cfm?dsmid=90715
mailto:info@icas-eap.com
mailto:info@icas-eap.com
mailto:info@icas-eap.com
mailto:info@icas-eap.com
mailto:info@icas-eap.com
https://www.insite.de/de/home
mailto:office@insite.de
http://stimulus-consultoria.com/
mailto:contacto@stimulus-consultoria.com
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прилагане на политика за превенция на риска; управление на проекти за промяна; управление на 

кризисни ситуации, превенция на прегарянето.  

 

Rehalto - http://www.rehalto.com/en/  

Address:  

TOUR NOVA - 71 boulevard National  

92 250 LA GARENNE COLOMBES  

France  

Tel. : +33 (0)1 42 91 85 00 

Компанията счита себе си за пионер в Европа в областта на благосъстоянието на работното място. 

Има експертиза в областите на индивидуална подкрепа за добро здраве на работа; управление на 

персонални и организационни психологически травми; превенция на стреса и психическите 

рискове. Работи с мултидисциплинарен екип от психолози, застрахователни агенти и бизнес 

професионалисти. Разполага с мрежа от 1500 експерти на територията на Франция и Белгия.  

  

PSYA Italia - http://www.psya.it/chi-siamo/  

Адрес: 

Via Prina, 15 • 20154 • Milan  

Telephone: +39 02 430019195  

info@psya.it 

Компанията предлага следните услуги: дистанционни психологически консултации; обучения за 

баланса работа/лично време; ЕАР, коучинг, подкрепа при бизнес преструктуриране и пр. 

 

Psya - https://www.psya.fr/  

Address:  

Paroi Nord de la Grande Arche de la Défense,  

1 parvis de La Défense,  

92044 Puteaux 

Базирана в Париж, организацията има 5 регионални офиси и 2 дъщерни компании в Италия и 

Испания, която и позволява оптимален отговор на търсенето.  

Услуги: психологически консултации, социална подкрепа, управление на кризисни ситуации, ЧР 

медиации, превенция на отсъствията от работа, коучинг за мениджъри и пр.  

 

PIMA Health group - https://www.pima.de/ 

Адрес:  

Anna-Birle-Straße 1 

55252 Mainz-Kastel 

Подпомага управлението на здравословните условия на труд в компанията, като защитават 

служителите в дългосрочна перспектива.  

Услуги: психологически консултации; здравни консултации; безопасност на работното място, 

ЕАР и пр.  

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.rehalto.com/en/
http://www.psya.it/chi-siamo/
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LEAP - http://leapsocialservices.com.au 

Адрес: 

P.O Box 556 

Campbelltown, NSW 2560 

Услуги: менторинг, визити за супервизиране, управление и наблюдение на кризи, супервизирани 

транспортни услуги, нощни грижи.  

 

OTHEB - https://www.otheb.de 

Адрес: 

Norwegenkai 1 

D-24143 Kiel (Germany) 

Една от водещите в Германия фирми, която предоставят външни психологически консултации на 

работещите.   

ЕАР като част от услугите им е достъпна до служителите и техните семейства 24 ч. в 

денонощието.  

 

Optum – https://www.optum.com/ 

Адрес: 

11000 Optum Circle, 

Eden Prairie, MN 55344 

Основните услуги на компанията са: фармацевтична грижа, управление на здравето, събиране и 

анализ на данни и пр.   

 

Movis AG - http://www.movis.ch 

Адрес: Kreuzbühlstrasse 8, 8008 Zürich, Schweiz 

Предоставя съвети и подкрепа на служители, мениджъри и експерти по ЧР по въпроси от 

персонално, социално и здравно естество на работното място. Услугите и включват: консултации 

за служителите; управление на казуси; коучинг на работното място; управление на здравето; 

обучения и пр.  

 

  

http://www.eufunds.bg/
http://leapsocialservices.com.au/
https://www.otheb.de/
https://www.optum.com/
http://www.movis.ch/


  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  

„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ЕС И ОТ ДРУГИ ДЪРЖАВИ, 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ, ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

ЕАР в практиката на компаниите от континентална Европа и нуждите и очакванията на 

работодателите/ МЧР и работниците  е изследвана във възложено от Европейския форум на 

доставчиците на ЕАР проучване, което обхваща 6 европейски държави – 3  от Северна Европа – 

Германия (Швейцария), Белгия и Франция и три от Южна Европа – Португалия, Испания и 

Гърция4 

 

В Европейския пакт за психично здраве и благоденствие, приет от участниците в европейската 

конференция на високо равнище „Заедно за психично здраве и благоденствие”, организирана в 

Брюксел на 13 юни 2008г., ЕК акцентира върху значението и стойността на психичното здраве и 

благоденствието за Европейския съюз, страните членки, съответните сектори и гражданите. 

Докладът на МОТ и СЗО от 2000 г., Женева върху “Психичното здраве: въздействие, проблеми и 

добри практики” прави преглед на много добри практици за психично здраве на работните места 

и извежда на преден план важността на програмата за подпомагане на служителите (ЕАР). 

Въпреки явно изразеният интерес към услуги, насочени към психичното здраве на работните 

места, все още европейският бизнес на доставчиците на ЕАР услуги не е развит в степента, в 

който услугата се предлага в САЩ или Канада и все още липсват достатъчно добри модели за 

работа, което да отговарят на нуждите на европейските работодатели и служители.  

Картината на психичното здраве и благоденствието (благосъстоянието) на работните места е 

твърде разнообразна. Различните държави имат различна култура на интервенции и различни 

професионалисти, които работят по проблемите на психичното здраве и благоденствието на 

работното място.  

 

Нуждите в Европа са по- различни от доминантните потребности в САЩ. За да оцелеят, да не се 

превърнат просто в стока, а да процъфтяват в Европа, доставчиците на ЕАР ще трябва да покажат 

голяма степен на гъвкавост и творчество в това как да развиват услугите си за психично здраве и 

да ги представят на компаниите/ организациите, потенциални клиенти. Същевременно, 

специално внимание трябва да бъде отдадено на огромните културни разлики в континентална 

Европа, които предполагат, че контекстът и актуалното предоставяне на услугата за подпомагане 

на служителите в Европа ще бъдат много различни и изискват решения, изцяло съобразени с 

местния контекст.  

                                                 
4 Eureka: An employee services perception study in Continental Europe, Debora Vansteenwegen, University of Leuven & 

ISW Limits; Manuel Sommer, CIP-UAL, Autónoma University -Luis de Camões, Lisbon & Capaconselhamento; Dirk 

Antonissen, ISW Limits; Tito Laneiro, CIP-UAL, Autónoma University -Luis de Camões, Lisbon; Odete Nunesм CIP-UAL, 

Autónoma University -Luis de Camões, Lisbon 
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Поради голямото културно многообразие и факта, че ЕАР, предоставяна от външни на 

компаниите доставчици не е практика в повечето европейски държави, изследванията, които са 

правени приемат по-широката дефиниция и обхват на ЕАР услугите, като включват в 

изследването не само традиционните от гледна точка на Американската перспектива и тази в 

Обединеното кралство, но също така и други услуги насочени към решаване на проблеми на 

психичното здраве, като напр. – обучения, онлайн оценки, съвети за мениджърите ЧР и пр.   

Важният въпрос е доколко този тип услуги могат да бъдат предоставяни от външен доставчик и 

в този смисъл са релевантни за ЕАР като бизнес или не. В много компании в Европа проблемите 

за психичното здраве се решават от вътрешен персонал, като напр. лекар, довереник, психолог 

или социален работник. Когато се изследват пазарните възможности за различните типове услуги 

е много важно да се събере информация дали те се предоставят от външен доставчик и доколко 

респондентите считат, че външният доставчик е по-надежден.  

Систематичните изследвания, които правят преглед на програмата за подпомагане на 

служителите в Европа са сравнително лимитирани. Едно от малкото проучвания е на  Buon & 

Taylor5. В него е изследвано мнението на 103 мениджъри ЧР от Великобритания, Дания и 

Германия (и Швейцария) относно това каква е добавената стойност на програмата за подпомагане 

на служителите.  В изследването “Юрека: Възприемане на програмата за подпомагане на 

служителите в континентална Европа” обект на проучване за 3 северни и 3 южни европейски 

държави – Белгия, Холандия и Франция и Испания, Португалия и Гърция. В допълнение, 

изследването се е опитало да достигне до работодатели/ МЧР от една страна и служители от 

друга, тъй като тяхното двете страни очевидно биха имали различно разбиране относно 

добавената стойност и удовлетвореността от услугата. Обикновено МЧР са “купувачите” на 

услугата и в рамките на компанията те носят отговорност за прилагането на корпоративната 

политика за благоденствие/благосъстояние на работното място. Но, за да бъде истински полезна 

програмата и да постигне своя ефект, гледната точка на служителите, като крайни потребители е 

също толкова важна, особено що се отнася до специфичния обхват на услугите за всяка конкретна 

организация. В допълнение, важно е да се отбележи, че по отношение размера на организацията, 

колкото по-голяма е тя, толкова по-вероятно е услуги, типични за ЕАР да се предоставят от 

външен доставчик.  

 

В Европа, по данни на Евростат, 92% от компаниите са микропредприятие с по-малко от 10% 

заети, 7% са малки компании, 1% са следни (между 50 и 249 служители). Едва 0.2% от всички 

европейски компании имат над 250 служители, но последните предоставят работа на 33% от 

работната сила. Следни компании наемат 20% от работната сила, малките 21%, а микро – 29%. 

Картината е сходна, с малки различия, във всички европейски държави. Поради тази причина, 

                                                 
5 Buon T. & Taylor, J. (2007). A review of the employee assistance program market in the UK and continental Europe. 

Employee Assistance European Forum- EAP Study, 2007.   
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всички проучвания, които се правят на ниво европейски практики, включват в извадката си голям 

процент големи компании, тъй като от перспективата на ЕАР микро и малките компании рядко 

имат ресурси (интерес и бюджет), за да си позволят структурирана ЕАР подкрепа. Въпреки това, 

практиката в САЩ показва, че подобни компании могат да формират “алианси” и да имат общ 

доставчик на ЕАР услуги.  

Разбира се, за всяка отделна държава, компаниите, потенциални ползватели на ЕАР услугата ще 

бъдат различни като секторна репрезентативност, поради различната структура на икономиката 

в съответната държава. Напр., в Испания най-голям е секторът на Строителството, докато в 

Португалия и Франция – административни и услуги в сектора на здравеопазването доминират. В 

допълнени, тази структурна зависимост, особено в България, ще бъде отклонена от присъствието 

на международни компании, в които корпоративната култура е развита до степен, в която грижата 

за благополучието на служителите и благосъстоянието на работните места, е възприета като 

корпоративна ценност и част от фирмената репутация.  

 

Типове услуги, които се квалифицират в обхвата на ЕАР в Европа: 

 Психологически консултации при депресия, паника или тревожност 

 Психологически консултации при стрес и мотивация 

 Алкохол/ други зависимости 

 Критични инциденти и травми 

 Интернет базирани (онлайн) консултации 

 Финансови и правни консултации 

 Баланс работа/личен живот 

 Грижа за деца и възрастни хора 

 Оказване на помощ за чужденци, работещи в компанията 

 Услуги за ежедневието, т.нар. консиерж услуги - помагат на хората да организират всички 

аспекти на живота си, за които не разполагат с време, желание или контакти, за да го 

свършат (закупуване на подаръци, намиране на водопроводчик или техник, преглед на 

автомобил и пр.) 

 Коучинг и организационно развитие 

 Консултации за управление на ЧР 

 Управление на ефективността 

 Управленско консултиране 

 Други специализирани тренинги – напр. здравословен начин на живот 

 Управление на стреса 

 Разследвания за психически и сексуален тормоз на работното място 

 Медиация 
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Изследванията показват, че най-големият процент от компаниите (между 60 и 80%) имат 

предпочитания към услуги по-стриктно насочени към управлението на ЧР, като напр. 

консултации по управление на ЧР, управленско консултиране, управление на ефективността и 

коучинг. Почти половината от компаниите предоставят на служителите си традиционни услуги – 

финансови и правни консултации, напр. 30 ди 40% от компаниите предоставят и консултации, 

свързани със злополуки и травми, услуги балансиращи отношението работа/ лично време, 

алкохолни и други зависимости и медиация.  По-малко от 30% предоставят интернет-базирани 

услуги, управление на стреса, други специализирани консултации, консиерж и грижа за деца и 

възрастни родители.  

 

По степен на търсене, услугите в обхвата на ЕАР програмата се подреждат, както следва: 

 Управленско консултиране 

 Управление на ефективността 

 Коучинг (организационно развитие) 

 Финансови и правни консултации 

 Управление на стреса и мотивация 

 Разследвания за психически и друг тормоз 

 Баланс работа/ личен живот 

 Услуги за работещи в компанията чужденци 

 Алкохолни и други зависимости 

 Медиация 

 Други специализирани тренинги – напр. здравословен начин на живот 

 Управление на стреса 

 Консиержни услуги 

 Грижа за деца и възрастни 

 Интернет базирани онлайн консултации 

 

Анализът показва, че първата група услуги по управление на човешките ресурси, обикновено се 

предоставят чрез вътрешни фирмени канали, с изключение на управленското консултиране (47% 

се възлага на външен доставчик). Психологическото консултиране, алкохолни и други 

зависимости, злополуки и травми в 50% от компаниите се предоставят от външен доставчик. Още 

повече, изненадващо е, че разследването на различните видове тормоз (11%), медиация на 

работното място (27%) и баланса работа/личен живот (33%) основно са предоставяни чрез 

вътрешна фирмена подкрепа.   

  

По отношение на удовлетвореността от качеството на предлаганите услуги, разликата между 

отделните типове е съвсем минимална, но по принцип, се подреждат по следния начин: 

 Управление на стреса 
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 Алкохолна и друга зависимости 

 Злополуки и травми 

 Разследване на тормоз 

 Управление на ефективността 

 Коучинг 

 Здравословен начин на живот 

 Работа/личен живот 

 Консултации по УЧР 

 Обучение по мениджмънт 

 Медиация 

 Финансови и правни консултации 

 Психологическо консултиране при депресия, паника или тревожност 

 Интернет базирано (онлайн) консултиране 

 Консиержни услуги 

 Грижи за деца и възрастни 

 

 

ЕАР във Великобритания6 

Великобритания има много дълга история по въпросите, свързани с качеството на заетостта. 

Първата ЕАР програма е представена в страна, когато американската компания Контрол Дата 

започва да подпомага своите работници, чрез вътрешния си доставчик, базиран в Щатите. Така 

програмата става базирана във Великобритания вътрешна услуга през 1981 г. Първата външна 

ЕАР компания е основана в средата на 1980 г. ( Беер, 2005). Пазарът в Обединеното Кралство се 

различава доста от по-развитите пазари на програмата (т.е. САЩ, Австралия и Канада), тъй като 

се фокусира основно върху здравните ползи, които програмата носи, отколкото върху аспектите, 

свързани с ефективността (Реди, 2005).  Към датата на изследването (2007 г.) 1137 организации 

имат ЕАР, като покриват около 2.26 млн. служители (което около 10% от работещото население 

в страната). Стойността на бизнеса е 22.53 млн. паунда. Пазарът само на телефонни консултации 

се държи от 304 организации, покриващи други 1.79 млн. работещи и е на стойност над 2 млн. 

паунда (данните са от ЕАРА UK).  

Проучване на пазара на ЕАР във Великобритания за 2013 год7., сочи че вече 47% от работната 

сила е покрита с ЕАР услуги, 92% от топ 20 компаниите предоставят тази услуга на служителите 

си, от изследваните 1300 потребители, 95% демонстрират удовлетвореност и пълна подкрепа за 

програмата. Стойността на бизнеса вече се оценява на 69.13 млн. паунда и в индустрията създава 

работни места за 1200 високо квалифицирани експерти – психолози, психотерапевти, медиатори. 

                                                 
6 Пак там. Buon T. & Taylor, J. (2007). A review of the employee assistance program market in the UK and continental 

Europe. Employee Assistance European Forum- EAP Study, 2007.   
7 ЕАР Assosiation UK, EAP 2013 Market Watch 
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Разходите за ЕАР са доста по-ниски, в сравнение с 2008 год. Средната стойност на пълен пакет 

от услугата за организация със 100 служители се изчислява на 14 паунда/ служител/ година. В 

организации с повече работници, стойността може да бъде и по-ниска. В допълнение към доста 

по-разнообразното портфолио от услуги, които се предлагат, потенциалната възвращаемост на 

инвестицията за работодателя значимо се увеличава през последните години. 

Като правило, ЕАР услугите във Великобритания включват: 

 

 Краткосрочни консултации 

 Съвети за управление на портфейла и задълженията 

 Консултации, свързани с грижите за деца и стари хора 

 Правна информация и консултации 

 Консултации по емоционални проблеми, свързани с работното място  

 Оценка, подкрепа, краткосрочни консултации по други проблеми на служителите 

 Управленско консултиране 

 Управление на казусите, за да се гарантира спазване на стандартите за Качество, приети 

от ЕАРА 

 Докладване за утилизацията на програмата 

 Конфиденциалност и спазване на Етичния кодекс, разработен и промотиран от ЕАРА 
 

 

ПЕРСПЕКТИВИ НА ЕАР ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ДОСТАВЧИЦИТЕ В САЩ 

 

Все повече от хората, които се ползват ЕАР услугите в Северна Америка, търсят консултации за 

справяне с тревожността. Докато процентът на утилизация от 6.5% през 2016 год. отбелязва спад 

в сравнение с 2015 год., то средният брой на консултантски сесии по уникален казус се увеличава 

с 15% до 2.9 сесии.  

Въпреки че двете основни причини за обръщане към ЕАР консултации, а именно 1) брачни и 

проблеми във взаимоотношенията и 2) стрес – са консистентни с тези от предходните две години, 

броят на индивидите, търсещи подкрепа в случаи на тревожност, нараства през 2014 и 2015.  

 

10-те най-често срещани проблеми, които адресира ЕАР в САЩ  

 

 Депресия – 11.6% 

 Поведение на децата – 10.2% 

 Свързани с работата – 7.1% 

 Правни – 6% 

 Печал – 5.3% 

 Разширено семейство -  3.7% 

 Злоупотреба с наркотици – 3% 

 Брачни – 16.4% 
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 Стрес – 16.2% 

 Тревожност – 14.4%  

 

10-те най-често срещани проблеми, които адресира ЕАР в световен мащаб  

 Правни – 8.8% 

 Тревожност – 8.2% 

 Депресия – 6.2% 

 Стрес на работното място – 3.5% 

 Разширено семейство – 3.2% 

 Печал – 2.8% 

 Поведенчески проблеми – 2.1% 

 Брачни/ свързани с взаимоотношения – 18.3% 

 Стрес – 9.5% 

 Поведение на децата – 8.9% 

 

Каква е степента на използване на услугата, на база практиката на Честър глобъл партнерс: 

 В Северна Америка – 6.5% 

 В Латинска Америка – 6.1% 

 В Азия и Пасифик – 4.4% 

 Европа/ Русия – 2.2% 

 Африка – 1.8% 

 

Топ 3 нужди на индустрията  

 

Всички проучвания идентифицират 3 приоритетни нужди в ЕАР индустрията:  

1. повишаване на степента на утилизиране на услугите; 

2. подобрено сътрудничество и координация в предоставените грижи, и  

3. измерими резултати, които повишават стойността на ЕАР в очите на купувача.  

 

Иронично, но през последното десетилетие голяма част от служителите и бизнеса в Щатите, 

приемат, че програмата за подпомагане на служителите е нещо, което по право им се полага и 

винаги е било част от тяхното ежедневие. А всъщност, активното и ползване започва едва преди 

петдесетина години, като програма за подкрепа на служителите с алкохолни проблеми. През 

късните седемдесет години на миналия век все повече  здравни специалисти и психолози започнат 

активно да работят като консултанти по програмата, предлагана в корпоративния, правителствен 

сектор и в профсъюзите. В днешни дни над 75% от работодателите в САЩ предоставят достъп 

на служителите си и техните семейства до услугите на програмата (Jacobson & Sacco, 2012).  

Обхватът на програмата днес е много по-широк от решаването на проблеми, свързани с алкохола 
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или зависимостите и включва персонални и емоционални проблеми, които влияят върху 

ефективността на служителите и налагат допълнителни разходи за здравни осигуровки и лечение. 

(Kurzman & Akabas, 1981; Akabas & Kurzman, 1982). 

Работните места днес са напълно променени и проблемите на работодателите, служителите и 

профсъюзите отразяват тези промени. Като пряк резултат, предпочитаният ЕАР модел еволюира 

през последните десетилетия, за да отговори по-добре на променените нужди и на трите страни. 

Анализаторите използват различни термини, за да дефинират този модел: Richard Hellan (цитиран 

в Employee Assistance Programs, 1987) говори за система за пълно обслужване;  McClellan and 

Miller (1988) използва термина  “ЕА програми за здравни интервенции”; Holosko и Feit (1988) 

концептуализират “нова вълна, трето поколение ЕАР”; Masi (1984) идентифицира “цялостна EAP 

програма”; Vigilante (1988, p. 89) предлага “модела на услуги за цялото семейство ”; Nathan (1984, 

p. 390) акцентира върху  “широкоспектърна EAP”; Erfurt, Foote, and Heinrich (1990) предпочитат 

термина mega-brush програми; и Googins (1991b, p. 17) вижда EAP като “програма за подпомагане 

на семейства”. 

Всеки автор, по своя уникален начин предполага, че модерната ЕАР би била успешна само ако 

трансформира първоначалния модел на програмата спрямо природата на модерните работни 

места, като се съобрази и отговори на интересите на всички заинтересовани страни: работодатели, 

служители, правителство, профсъюзи и други.   

В днешни дни ЕАР се възприема като широкоспектърна програма, което отговаря на разбирането 

и на работодателите, и на профсъюзите:  

“Много мениджъри стигнаха до заключението, че традиционната ЕАР, която фокусира само 

проблеми, свързани с алкохолизма, не би могла да бъде толкова ефективна, колкото програма, 

която е разширила своя периметър към по-широк кръг от проблеми, вкл. семейни, 

професионални, финансови, междуличностни, поведенчески и психологически. Често това 

разбиране идва, когато мениджърите осъзнаят, че голяма част от проблемите, свързани с 

алкохола, на практика са провокирани от емоционални, поведенчески или семейни причини.” 

(Nathan, 1984). Заключението на Натан е, че цялостната ЕАР е очевидно предпочитания модел.  

От 01.01. 2014 год. в Щатите “Законът за Защита на пациентите и достъпна грижа” предоставя 

специални финансови преференции за работодателите, които финансират инициативи, свързани 

с благосъстоянието и здравето на служителите си. По този начин официално се признава, че 

превенцията е много по-ефективна отколкото предоставянето на грижи, когато проблемът на 

работника вече е сериозен и влияе върху неговата ефективност и респективно, тази на бизнеса. 

Федералното правителство в Щатите финансира 6-годишно национално изследване, в което 

участват 20000 човека и то показва, че 18.7% от американците страдат поне веднъж от някакво 

психично разстройство, за среден период от 6 месеца. Национално изследване на 182 случайно 

избрани доставчици на ЕАР отбелязва, че голяма част от практикуващите тази професия са 

започнали да променят фокуса си, за да отговорят на тези потребности. Като резултат, природата 

на ЕАР услугите се разширява и задълбочава в отговор на търсенето и нуждите на работните 

места и работодателите.  
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Изследвания на Cocozzelli & Hudson, 1989; Dickman & Challenger, (1988) доказват, че 

алкохолизмът вече не е доминантният проблем на работещите. Стресът, дилемата работа-

семейство, психични разстройства, свързани с развитието, психични болести, зависимости, грижа 

за членове на семейството в нужда, това са все проблеми, които са във фокуса на ЕАР днес.  

В САЩ през последните две десетилетия се води усилен дебат относно “професионализацията” 

на ЕАР и признаването и за отделна професия, отделен домейн на професионална активност. През 

1986 г. ЕАРА разработва стандарти, спрямо които издава професионални сертификати на 

експерти, работещи по програмата. Но това е само доброволна сертификация и не е обвързана с 

правото да се предоставя тази услуга. Класическият съвременен печат за професионален статус в 

Западния свят – успешното завършване на национален акредитиран университетски курс с 

професионална програма и минимум образователно ниво, НЕ СА изисквания за практикуване. 

Докато социалните работници и психолозите са лицензирани във всички 50 щата, то изискванията 

към практиците, които консултират услугите на ЕАР са регулирани само в 2 щата.  

Разбира се, Етичният код на ЕАРА е документът, към който се очаква членовете на асоциацията 

да се придържат в своята работа, но няма никакви механизми, които да проследят, контролират 

или наложат неговото спазване като стандарт.   

 

Модели на програмата в САЩ  

 В следващата таблица представяме разликата между двата най-популярни модела на 

съвременната ЕА програма в Щатите. Както ще видите, парадигмата на цялостната ЕАР се 

фокусира извън медицинския модел, като акцентира здравето на служителя, а не патологията; тя 

подчертава перспективата на социалното функциониране, а не проблемите на работника. Още 

повече, здравето е ре-концептуализирано не толкова като отсъствие или болест, но като 

възможността на работника да реализира своя най-голям потенциал на арената на живота, която 

е любовта и работата. 

Едно възможно определение на модела на цялостната ЕАР услуга е: 

“ЕАР е безплатна и конфиденциална услуга, която доброволно се спонсорира от работодателя, 

профсъюза или и двете страни. Вътрешната (in-house) и външната ЕАР отговаря на човешките 

потребности на работниците и техните семейства, както и на дневния ред на организацията. 

Под общото ръководство на професионалисти, подобна програма адресира настоящите и 

бъдещи био-психо-социални програми за обучение, превенция, оценка, лечение, управление на 

казуси и насочване към специалисти.” 

  

Еволюцията на ЕАР от нейното оригинално предназначение да се подпомагат служители с 

алкохолни зависимости до широкоспектърни програми и цялостни услуги, отразява промяната в 

работните места и свързаните с това нови потребности. Днес, напр., знак за успешната ЕАР е 

реферирането към нейните услуги и привличането на нови потребители.  
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Таблица 

2 модела на ЕАР: Ядрената технология vs Цялостната услуга  

 

Променлива Ядрена технология Цялостна услуга 

Дизайн Инструмент за управление Полза за работниците 

Ориентация Алкохол и наркотици Лични проблеми, които могат да 

намалят работоспособността и 

продуктивността  

Принцип Алтернатива на работната 

дисциплина  

Социална полезност на работното 

място  

Функция Супервизирано обучение и 

интервенции върху работещите  

Супервизирано обучение, 

интервенции, здраве на работното 

място, обучение, здравословен 

начин на живот и превенция   

Фокус Моментна ефективност на 

работника    

Настоящият и потенциален 

капацитет за работа   

Цели Да повиши производителността на 

работника   

Да съхрани ценните човешки и 

финансови ресурси   

Концепция Нови ресурси, прерогатив на  

работодателя   

Нови ресурси и права за 

работещите   

Интервенции Конструктивен конфронтация   Различни био-психо-социални 

оценки и интервенции   

Услуги По модела на Roman-Blum (1985) Непрекъснато се развиват, за да 

отговарят на променящите се 

нужди на работника и 

организацията   

Обхват Оценка и консултации   Оценка, консултации, превенция и 

краткосрочна терапия   

Клиенти Работниците Работниците, техните семейства и 

общности   
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Превенция Третична Първична и вторична   

Персонал CEAPs  с CASAC консултантски 

кредити 

Интердисциплинарен екип, вкл. 

CEAPs, ръководен от лицензиран 

здравен специалист или психолог 

 

Перспектива Здраве/ патологична перспектива; 

целта е дисциплина или лечение   

Перспективата е екологичен 

живот; целта е пълноценно 

социално функциониране   

Посвещение Да предоставя договорените 

услуги   

Да предоставя договорените 

услуги и насърчава социалната 

промяна   

 

 

 Както пише професорът от Колумбийския университет Шийла Акабас:   

“Цялата изследователска литература за ЕАР доказва необходимостта от непрекъснато 

разширяване на обхвата на услугите. Ако направим интернет търсене за ЕАР и услугите, които 

тя предлага резултатите са: финансови консултации при дългове, здравни съвети, стрес и 

превенция на сърдечните заболявания, депресия, интернет подкрепа при грижи за членове от 

семейството, организационна оценка, брачни и семейни консултации и пр. Много специалисти 

вярват, че оцеляването и развитието на ЕАР е в това да предоставя услуги, чийто краен 

резултат е повишеният общ здравен статус на работещия и подобрената работна среда 

(2008).” 

  

Финансиране и разходи за ЕАР 

Очевидно е, че фундаменталната мотивация за прилагане на програмата не са 

благотворителността или хуманната загриженост на бизнеса. Нито пък програмата е единствено 

и само част от модерния мениджмънт, който се стреми да накара работниците на работят по-

ефективно в контекста на по-голяма автономност и участие на работното място. Причината 

бизнесът да има голям интерес към ЕАР е най-вече въпрос на долари и центове (Донован, 1984). 

Здравните грижи струват на американците повече от 2 млрд. долара на ден, много повече от 

парите за национална отбрана. На практика, изчисленията сочат, че работниците, страдащи от 

депресия струват на работодателите 50 млрд долара годишно. Проучванията, също така доказват, 

че компании, които имат цялостна ЕАР програма, харчат с около 500 долара по-малко за 

служител на годишна база, за предоставяне на здравни грижи. В Щатите достъпът на служители 

до ЕАР е задължителен за работодатели с над 50 служители, считано от 01.01.2014 год.  И макар 

ЕАР да не е панацея, тя е доказан инструмент, чрез който работодателите и здравната система 

спестява милиони долари.  

http://www.eufunds.bg/


  

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  BG05M9OP001-4.001-0007-C01  

„Повишаване благосъстоянието на работното място и производителността на организациите чрез 

идентифициране и трансфер на иновативни социални практики“,  

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,  

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Очевидно е, че в програмата настъпват много промени и те са в контекста на изключително 

динамична среда. Трансформациите в обществото днес, по естествен начин рефлектират и върху 

работните места. Демографските, икономически и екологични промени, повече от всичко 

останало оформят модерната ЕАР и въздействат върху разбирането за нейната роля, услуги и 

домейн в новия век. Моделът на цялостната ЕАР измества предходните парадигми, не защото 

професионалистите предпочитат това, а защото той дава най-добър отговор на нуждите на 

работниците и мениджмънта за устойчива и продуктивна работна сила, от която и двете страни в 

голяма степен зависят. Бъдещето на програмата в голямата си част ще зависи от възможностите 

на практикуващите я да прегърнат реалността на автоматизацията и глобализацията, които 

настъпват с бързи темпове и пълна сила. Осъзнаването на тези процеси може да добави още 

повече стойност в ЕА програмите, ако правилно се концептуализира. В действителност, услугите, 

които се предоставят на работниците и работодателите трябва непрекъснато да доказват, че са 

всеобхватни, каквито са и потребностите.  

  

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

Сравнението в системите за предоставяне на ЕАР в Европа и люлката на Програмата – САЩ, 

показва, че в голямата си част, предоставяните в Европа услуги са повлияни от моделите и 

практиките в Щатите. Тъй като програмата стартира в Европа сравнително отскоро, европейските 

доставчици никога не са били изправяни пред дилемата моделът на ядрената технология vs 

холистичната концепция за цялостната услуга.  

В европейски контекст дебатът е по-скоро насочен към демонстриране на ползите от ЕАР за 

работодателите, бизнеса и социалната система като цяло. Този дебат се води и на ниво ЕС, 

предвид стратегическите документи на Комисията, свързани с цялостното разбиране за 

здравословните работни места, обвързани не само с физическата среда, но и с благосъстоянието 

на работниците, управлението на стреса и пр. Още повече, като се отчита тенденцията за 

застаряване на населението в Европа, натиска върху социалните системи в резултат от това и 

необходимостта работната сила да бъде гъвкава, адаптивна и конкурентна.  

Добрите практики, които европейските доставчици на ЕАР заимстват от Щатите, пречупени през 

специфичния национален контекст (различен за всяка държава-членка предвид различията в 

националните законодателства, манталитета, културните и бизнес модели) са гаранция за 

бъдещето и успеха на програмата. 

Както американските изследователи сочат, ЕАР не са само ROI (възвращаемост на инвестициите), 

а програми с много по-широкоспектърно въздействие и ползи. Ключовият въпрос не е да убедиш 

бизнеса, защото можеш добре да преговаряш, а да докажеш, че ефектите от програмата са 

многоизмерими и обхващат не само преките финансови ползи, а са свързани с репутацията на 

фирмата, привличането и задържането на качествена работна ръка, която в глобалния 

конкурентен свят е флексибилна и с високи очаквания.  
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Топ 20-сетте доставчици на ЕАР в САЩ са следните фирми:8 

 

PROVATA HEALTH - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=provata-

health  

Portland, OR 

WORKPLACE  OPTIONS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=workplace-options  

Главен офис: Raleigh, NC 

CASCADE CENTERS, INC - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=cascade-centers-inc  

Portland, OR 

WEST HEALTH ADVOCATE  - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=health-advocate  

Pennsylvania, Plymouth  

CURALINC HEALTHCARE - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=curalinc-healthcare  

City – Chicago, IL 

SELFHELPWORKS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=selfhelpworks  

San Diego, California 

BETTERING LIVES - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=bhs  

Baltimore, MD 

ENVOLVE  PEOPLECARE - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=envolve-peoplecare  

Farmington, CT 

PERSPECTIVES LTD - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=perspectives-

ltd  

Chicago, IL 

ALLIANCE WORK PARTNERS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=alliance-work-partners  

Austin, TX 

E4 HEALTH - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=e4-health-inc  

Dallas, Texas (Headquarters)  

                                                 
8 Екипът ни е събрал пълната информация за услугите, които предоставя всяка една от тези компании и тя е налична 

в базата данни от документи, създадени по проекта 
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HMC HEALTHWORKS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=hmc-

healthworks  

Офиси във Florida, Maryland, Connecticut, Massachutes, California, Utah 

COMPSYCH - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=compsych  

Chicago, IL 

OPTUM - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=optum  

Eden Prairie, Minnesota 

ESI GROUP: TOTALCARE WELLNESS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=esi-group-totalcare-wellness  

Wellsville, NY 

ACI SPECIALTY BENEFITS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=aci-

specialty-benefits  

San Diego, CA 

CLEVELAND CLINIC WELLNESS - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=cleveland-clinic-wellness  

Cleveland, Ohio  

OPTIMITY - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=optimity  

San Francisco 

BIG HEALTH CREATORS OF SLEEPIO - https://www.myshortlister.com/wellness-company-

profile?v_id=big-health-creators-of-sleepio  

San Francisco, CA 

NEW OCEAN HEALTH  LLC - https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=new-

ocean-health-llc  

Conshohocken, Pennsylvania 

MORNEAU SHEPELL  

https://www.myshortlister.com/wellness-company-profile?v_id=morneau-shepell  

Офис в САЩ -Chicago, IL; други офиси- Toronto, Ontario, Canada 
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SWOT АНАЛИЗ  
Целта на анализа е да обобщи направените изследвания и обективно да оцени програмата така, 

както тя се осъществява в континентална Европа 

 

Силни страни Слаби страни 

Традиции в предоставянето на ЕАР  

Утвърдени добри практики 

Добри професионални екипи 

Стандарти за работа 

Активни професионални асоциации 

Мрежи за сътрудничество и обмен на добри 

практики 

Холистичен подход към програмата и 

предоставянето на цялостна услуга 

Сравнително ниска степен на утилизация на 

услугите 

Липса на стандартизирана програма за обучение 

на ЕА специалисти 

Все още ЕАР не е призната като отделен 

професионален домейн 

Липса на интерес от страна на работодателите в 

държавите, където законодателството не 

насърчава и/или не предоставя никакви 

облекчения при предоставяне на програмата 

Възможности 

Приемане на европейско законодателство, със 

задължителен характер за страните-членки, 

вменяващо задължения относно благосъстоянието 

на работното място и холистичния подход към 

здравословните и безопасни условия на труд 

Лицензиране на доставчиците на ЕАР 

Сертифицирани обучителни програми за 

експертите, работещи по програмите за 

подпомагане на служителите 

Заплахи 

Продължаваща липса на европейско и национално 

законодателство, което да насърчи работодателите 

да използват програмата 

Доставчици, които не спазват професионалните 

стандарти, тъй като те не са задължителни и 

оферират много ниски цени на пазара 

Национални културни и поведенчески модели, 

които ограничават ползването на програмата 
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ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

В рамките на настоящото изследване екипът на Идеин се запозна с десетки документи, които 

описват същността на ЕАР, анализират нейната динамика, силните и слабите страни, дават 

примери за успешни и не толкова успешни подходи. Една част от източниците са представени в 

частта Библиография на проучването. Всички документи са събрани в пълнотекстова база данни 

и голяма част от тях ще бъдат използвани отново и отново при дефинирането на програмата в 

нейната експериментална фаза (Дейност 4 на проекта), както и при нейното финализиране и 

вътрешно стандартизиране за предлагане като услуга на българския пазар.  

 

Има два съществени проблема, които трябва да адресираме: 

1. Готовността и ангажираността на работодателите и специалистите ЧР в организациите за 

прилагане на ЕАР в техните организации. При липсата на законово задължение и/или по 

друг начин регламентирано задължение, работодателите в България рядко са склонни да 

предприемат иновативни мерки за насърчаване на служителите си и това е проблем, който 

трябва сериозно да анализираме и отчетем при стартиране на услугата след пилота. За 

целта в рамките на дейност 7 Популяризиране на резултатите от проекта ще се опитаме да 

привлечем всички страни в една конструктивна дискусия, вкл. и по отношение на 

необходими законодателни инициативи, насърчаващи холистичното възприемане на 

качеството на работното място като основен двигател на ефективността и конкурентността 

на компаниите в България.  

2. Степента на утилизиране на програмата от служителите. Всички изследвания сочат, че 

средният % на утилизация в Европа варира между 5-6% и ще бъдат необходими много 

усилия, чрез които служителите да бъдат насърчени да се възползват от услугата. В този 

смисъл, практическият опит на партньора Клиника Капа ще бъде от неоценима полза за 

успеха на услугата.  

 

От анализираните добри практики, считаме, че моделът на цялостната ЕАР услуга е много 

подходящ за българските условия. Първоначално ще експериментираме с няколко услуги: правно 

консултиране, психологическо консултиране, финансови и данъчни консултации – 

предназначени за служителите; консултации по управление и организационно планиране и 

преструктуриране - предназначени за мениджърите. При искане от страна на работодателя, ще 

организираме и специализирани тренинги и обучения по избрани от тях теми, но в обхвата на 

ЕАР – здравословен начин на живот, финансово благосъстояние, решение на конфликти на 

работното място, управление на стреса.  
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Това, което се налага като извод е, че трябва да бъдем много проактивни спрямо служителите. 

Въпросът е доколко МЧР ще бъдат склонни да организират инициативи – срещи със служителите, 

дори индивидуални, в които ЕАР да се представи и популяризира, за да се минимизира стигмата, 

че ползването на услугите би демонстрирало слабост, проблеми и респективно, би повлияло 

върху позицията и/или дори запазването на работното място. Служителите трябва да бъдат 

убедени, че услугата е напълно конфиденциална и докладите за утилизация, които се предоставят 

на мениджмънта по никакъв начин не индивидуализират ползвателите. Предвидените по проекта 

брошури, които ще представят услугата ще бъдат разработени съвместно с партньора, за да 

формулират по възможно най-добрия начин възможностите и ползите от програмата.  

По отношение на каналите за предоставяне на ЕАР услугата, няма установена най-добра 

практика. В голяма степен това зависи от готовността на работодателя да заплати всички 

възможни форми на комуникация, като, разбира се, персоналните консултации лице-в-лице 

изискват най-голям финансов ресурс. По време на пилотната фаза, услугата ще бъде достъпна по 

телефон и мейл и в много редки случаи, служителите ще имат възможност за консултация лице-

в-лице (само психологически консултации).  В последствие, обаче, считаме да експериментираме 

и създадем собствена апликация за смарт телефон (добра практика от САЩ), в която въпросите 

да се задават през апликацията и да получават отговор в реално време. Въпреки че проучванията 

в Европа сочат, че онлайн консултациите не са най-предпочитаният канал, все пак те са правени 

преди повече от 3-4 години, което предполага инструментариумът, подходящ днес да е доста по-

различен. Това ще бъде въпрос, включен в анкетното ни проучване.  

Добрите практики както от Европа, така и от САЩ, сочат, че качествените ЕАР доставчици 

предоставят достъп до първия контакт по програмата (фронт-офиса) 24/7/365, това се изисква и 

от повечето стандарти за услугата. Първоначално Идеин няма да разполага с капацитет да покрие 

подобно търсене, ако е налично,  но услугата по мейл ще бъде достъпна 24/7/365, а по телефон от 

8 до 20 часа, от понеделник до петък. Пренасочването към експертната помощ ще става до 24 

часа, а предоставянето на консултацията – до 48 часа, след заявяването и.  

Идеин планира да стане член на ЕАEF – европейския форум, чиито учредител е партньорът ни по 

проекта Клиника Капа и в този смисъл, ще спазва Стандартите и Етичния кодекс на европейската 

професионална асоциация.  

Що се отнася до начина на ценообразуване, предвид разнообразните практики, решението кой 

подход да се възприеме ще бъде взето на последващ етап, като подобен въпрос ще бъде включен 

в анкетите по Дейност 3 и 4.  
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