
 

                 

 

 

L.I.K.E. – Инвестирането в живота е ключ към заетостта 

Водещ партньор: Сдружение за прогресивна и отворена комуникация, България 

 

Проект L.I.K.E. - Life Investment is the Key to Employment, който се изпълнява по  Фонда за младежка 

заетост на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия 

финансов механизъм 2014-2021 г., стартира своето мащабно сравнително изследване, което има за 

цел да осигури перспектива за включването на целевата група младежи с психични проблеми на 

пазара на труда, възможностите, които имат и предизвикателствата, пред които са изправени. 

Единната анкетна карта за проучването, разработена от водещия партньор Сдружение за 

прогресивна и отворена комуникация, с експертното консултиране на норвежките и исландските 

партньори, ще проучи мнението на младите NEETs с психични проблеми в България, Ирландия, 

Латвия и Унгария по отношение на специалните нужди и уникалните качества на тези хора. 

Изследването –  насочено към проучване качеството на живот, здравословното състояние, 

удовлетвореността, интересите, желанията, тревогите, нагласите и очакваните от целевата група 

NEETs ползи ще даде възможност за предлагане на възможности за активно приобщаване към 

заетост и по-пълноценно участие на младите хора в обществото. Сравнителният анализ от 

партньорските държави ще ни предостави възможност да бъде разработена мултидименсионална 

система с работещ механизъм за ангажиране на целевата група 15-29 години, със специален фокус 

върху ромското население. 

В рамките на изпълнявания проект L.I.K.E. започна провеждането на дълбочинни интервюта с 

близки и семейства на млади хора с психични проблеми по единна за партньорите методика. 

Подготвя се организирането на фокус групи с работодатели, които да предоставят повече 

информация за очакванията и възможностите на фирмите и компаниите за осигуряване на стаж и 

заетост за младежите. 

Като резултат от наборът изследователски дейности в консорциума на проекта ще постигнем 

базирани на доказателства мерки за премахване на изолацията при целевата група младежи, 

подходи за мотивация и положително акцентиране върху индивидуалните качества на всеки и 

крайната цел – работещи похвати за осигуряване на подкрепа при търсене на стажове или работа, 

чрез обучение на работодатели и консултиране на близките на младежите. 


