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С ЦЕЛ ОПОЗНАВАНЕ НА 
ТРАДИЦИОННО МЪЖКИ 
ПРОФЕСИИ
ОТ АКТИВНО ТЪРСЕЩИ 
РАБОТА ЖЕНИ

МЕТОДИЧЕСКО
РЪКОВОДСТВО
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само личните виждания на 
нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.



За агенции и трудови посредници
(Агенция по заетостта, Бюро по труда, трудови борси, организации на жени и др)

Равнопоставеността на жените и мъжете е един от основополагащите принципи 
на Европейския съюз. В стратегия „Европа 2020”, равенството между половете 
се разглежда като лост за икономически растеж, заетост, социално сближаване 
и устойчиво развитие, като един от основните приоритети е повишаване на 
заетостта на жените до 2020 г.

Според „Евростат”, работещите жени в Европа са едва 63% срещу 76% от 
мъжете. 36% от активните жени в страните членки са съсредоточени в 6 от 130 
категории по-нископлатени професии, като продавачи, домашни помощници, 
лични асистенти, служители, секретари и персонал по поддръжката, като 
заплатата им е по-ниска от тази на мъжете. Също така жените често работят на 
непълно и социално неприемливо работно време.
Що се отнася до мъжете, 25% от тях са ангажирани в следните категории: 
шофьори, строители, мениджъри на малки фирми, физически и технически 
науки, механика. Тези работни места са като цяло по-добре платени, а работното 
време в повечето случаи е пълно и класическо. По този начин пазара на труда 
се разделя схематично на професии, изпълнявани традиционно от мъже, които 
са по-доходоносни и такива – извършвани от жени и по- нископлатени. В едно 
изследване на Европейската комисия тази ситуация се определя като „сегрегация 
по заетост” и „сегрегация по пол на пазара на труда” (Изследване, проведено 
от Francesca Bettio и Alina Verashchagina – ГД Заетост, социални въпроси и 
приобщаване).

Най-силно засегнати от този феномен са дълготрайно безработните жени, тъй 
като те се ориентират обикновено към професии, които биха съответствали най-
точно на „единствените компетенции”, които те считат, че притежават, като най-
често са свързани със социални дейности и персонализирани услуги.

> Защо е необходимо да се организират такива посещения?

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО 
ТОВА РЪКОВОДСТВО?

* Източник: Евростат

Посещенията във фирми с балансирано представителство на половете 
в различни професии дават възможност да се види изпълнението на 
типично мъжки дейности от жени и позволяват на най-отдалечените от 
пазара на труда жени:
● Да разширят възможностите си за избор на професия
● Да видят как жени работят „мъжки професии”
● Да установят контакт с предприятия с балансирано
представителство на половете

КАКВА Е НЕГОВАТА ЦЕЛ?
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Организирането на фирмени визити изисква определени
умения.

Настоящото ръководство ще ви предложи насоки, съвети и някои формуляри, 
за да ги организирате добре:

● Подбор на фирмите, които ще се посещават

● Организиране на група от безработни жени, които ще
посещават фирмите

● Указания за организиране на фирмена визита

КАКВА Е ЦЕЛТА НА 
ТОВА РЪКОВОДСТВО?
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ПОДБОР НА ПРЕДПРИЯТИЯТА
> Как да изберем подходящото 
предприятие? 
Подходящи според нас са:

● Фирми с балансирано представителство 
на половете в професиите
● Фирми, които наемат жени в традиционно 
мъжки професии.

> Най-слабо 
феминизирани 
професии в България
● Шофьори
● Квалифицирани строителни 
работници
● Техници по поддръжка
● Оператори на подемно-
транспортни съоръжения
● Техници в горското стопанство 
и др
● ...
Източник: Доклад за равнопоставеността на 
жените и мъжете в България (2013)

> Как?
Съставете списък на предприятията
Като първа стъпка е необходимо да 
набележите тези фирми, в които професиите 
са с балансирано представителство на 
половете и не се прави професионално 
разграничение между жени и мъже.
Следващата стъпка е да направите списък и да проведете проучване за.   
● Съществуващи мрежи от социално отговорни предприятия
● Срещи и събития по проблемите на равнопоставеността на половете (те 
се организират от различни институции по повод годишнини и чествания, 
свързани с правата на жените, корпоративна социална отговорност и др.)
● Държавни институции и НПО (МТСП, БТПП, Българската мрежа за КСО, 
Българския форум на бизнес лидерите и др.)
● Местни медии (публикации за социално ангажирани фирми и по-
специално за фирми, които прилагат професионална равнопоставеност 
между половете и т.н.)

Организирайте среща с подбраните предприятия

Към кого да се обърнете – към отдел „Човешки ресурси” или към управителя?
При първия контакт с предприятието е добре да се уверите, че целите на 
посещението съответстват на фирмените ценности и разговорите, които 
ще се проведат.
Тук може да използвате типова бланка 1, която ви предлагаме (виж по-долу)
Добре е да я изпратите по имейла

Някои ползи, които можете да изтъкнете, за да убедите фирмите :
● dЩе покажете, че тяхната дейност и професии са високо
ценени
● Ще разработите благоприятна среда за кандидатстване на
жени на типично мъжки позиции (те много често липсват
на пазара на труда)
● Ще дадете висока оценка на техния подход за
професионална равнопоставеност и балансирано
представителство по пол в професиите
● Ще намалите предразсъдъците, свързани с работата

2

1

5



ОРГАНИЗИРАНЕ НА ГРУПА 
ОТ БЕЗРАБОТНИ ЖЕНИ

> Как да подберем безработните жени?
    Според нас най-подходящи са дълготрайно безработните жени.

> Как да организираме група?

Информирайте жените, които търсят работа

Кога? От 3 до 4 седмици, преди посещението във фирмата.

Тук може да използвате следните типови бланки: 
Бланка 2: Уведомление за провеждане на посещение във фирма (виж 
типова бланка 2 по-долу)
Бланка 3: Практическа информация за посещаваната фирма (виж типова 
бланка 3 по-долу)
Тези бланки можете да изпратите по имейла или да изложите в офисите.
Направете списък с безработните жени, които ще участват във 
фирмената визита.

Някои ползи, които можете да изтъкнете, за да убедите безработните 
жени да се включат:
● Ще разширите възможностите им за избор на професия, а именно 
такава, която е традиционно упражнявана от мъже и е по-доходоносна и 
по-високоплатена
● Ще им покажете как жени упражняват традиционно мъжки професии
● Ще ги свържете с предприятия, които предлагат балансирано 
представителство на половете в професиите

Напомнете на записаните безработни жени

Препоръчваме ви един ден предварително да се обадите по телефона на 
записаните жени за организираното посещение, тъй като опитът ни показва, 
че средно 25% от тях се отказват ако не им се напомни.
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УКАЗАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФИРМА
> Програма на посещението

Продължителност: между 2 и 4 часа

Посрещане на участничките (15 минути преди срещата)

Представяне на предприятието – дейност, професии, условия на труд, 
фирмена култура. Извършва се от управителя или от служител в отдел 
„Човешки ресурси”
Продължителност: 30 минути

Посещение на предприятието: разговор с жени и мъже, работещи 
традиционно мъжки професии (описание на длъжността, как преминава 
един работен ден, професионална квалификация).
Продължителност: 1 до 2 часа

Разговори на безработните жени с управителя или негов представител  
в края на посещението. Представяне на търсените от фирмата профили и 
квалификация.
Продължителност: 30 минути

● Изпратете в предприятието писмо-уведомление за „Фирмена 
визита”, което съдържа списък на записаните безработни жени, техните 
CV и др.

● Изпратете по имейла на безработните жени информация за 
предприятието (дейност, професии, процес на наемане и необходимост от 
работна сила, лице за контакти) – виж типова бланка 3 по-долу.
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> Стъпки:
● 3 дни предварително: проведете телефонен разговор с
предприятието във връзка с организираното посещение: напомнете за целта и за 
програмата, помолете за потвърждение, че управителят или негов представител 
от отдел „Човешки ресурси” ще присъства, както и жени и мъже, които упражняват 
мъжки професии.
● В деня, преди посещението: обадете се по телефона на записалите се 
безработни жени.

> Документи, които е необходимо да подготвите за 
посещението 

● Списък на жените, записани за посещението
● Писмо-уведомление за „Фирмена визита”
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ТИПОВА БЛАНКА
ПРИМЕРНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО 
СЪОБЩЕНИЕ С МОЛБА ЗА СРЕЩА С ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Относно: молба за среща

[УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН],

[наименование на дружеството за трудово посредничество] има за цел да 
осъществява подкрепа и посредничество на активно търсещите работа лица.

Една от нашите дейности е организирането на фирмени посещения на 
дълготрайно безработни жени, с цел да им покажем традиционно мъжки 
професии, които те биха могли да упражняват, но досега не са били 
информирани за това.

Тези фирмени визити ще помогнат на безработните жени:
● Да разширят възможностите им за избор на нова професия
● Да се запознаят с други жени, които упражняват традиционно мъжки 
професии
● Да осъществят контакт с фирми с балансирано представителство на 
половете в професиите
●  ...

Ние търсим фирми, които да станат домакини на такива посещения и ще се 
радваме ако Вашето предприятие бъде едно от тях.
По този начин Вие:

● Ще покажете, че дейността Ви е високо ценена
● Ще разработите благоприятна среда за кандидатстване на жени на типично
мъжки позиции (те много често липсват на пазара на труда)
● Ще представите своя подход за професионална равнопоставеност и 
балансирано представителство по пол в професиите
● ...

Ще се радвам да се срещнем по този повод на [дата 1] или [дата 2].

С уважение,

(подпис)
[Име, фамилия – длъжност, наименование на дружеството / 
институцията по заетостта]
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ТИПОВА БЛАНКА 
УВЕДОМЛЕНИЕ (ОБЯВА) ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ 
ВЪВ ФИРМА 
(за организиране на активно търсещи работа жени)

2

ФИРМЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ

Вие желаете да си намерите сигурна работа?
Да откриете нови професии? 

Заповядайте на организираната от нас фирмена визита, на която:
 • Ще срещнете жени, които упражняват традиционно 

мъжки професии
• Ще видите в какво реално се състои тяхната работа

• Ще откриете нови предприятия
• Ще се срещнете с техните ръководители

Вие сте: 
Безработна жена, която
активно търси работа

уморена от разпокъсано работно време
от недостатъчни и несигурни доходи...

Ако сте отметнали поне една от горните възможности?
Заповядайте на посещение във фирма 

„[име на фирмата]”

За да научите повече:
Лице за контакти: [име, фамилия, тел., ел. поща]
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ТИПОВА БЛАНКА 
ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕЩАВАНАТА 
ФИРМА 

ПОСЕЩЕНИЕ ВЪВ ФИРМА
Запознаване с традиционно мъжки професии, които са по-
сигурни и по-добре платени

Целева група: търсещи работа жени

> Посещение във фирма: [име на предприятието] ...............................................
   [Адрес] .................................................................

[Място на срещата] ..........................................
.................................................................................

   ................................................................................

> [Ден, дата, начало и край на срещата]
    

   ● Сектор/предмет на дейност: ........................................................................................

   ● Професии, които ще се представят: 
       - ...............................................................................................................................................
       - ...............................................................................................................................................
       - ...............................................................................................................................................
 

> Записването е задължително (местата са ограничени):
   [име, фамилия] ...............................................................................
   [ел. поща] [телефон] .........................................................................

[ Снимка на предприятието 
или на работното място]

[ Лого на 
фирмата]
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ТИПОВА БЛАНКА
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ДОМАКИН НА 
ФИРМЕНА ВИЗИТА
(за дълготрайно безработни жени)

Дата на фирмената визита.......................

> Име на предприятието: ...................................................................................................

   Адрес: .........................................................................
                    .........................................................................
                    .........................................................................

   Брой заети лица(на този адрес): .............................
   Общ брой заети лица: ..........................................

> Описание на дейността на предприятието: 
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   
   .......................................................................................................................................................   

> Списък с професиите в предприятието, които традиционно се 
извършват от мъже, поради недостиг на женски кандидатури:
   ● [име и описание на професията] ...................................................................................
      [условия на труд: работно време, тип трудов договор, възнаграждение] .....
      [възможно обучение] ..........................................................................
   ● ...................................................................................................................................................
       ................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................     

> Необходимост от персонал (понастоящем и в бъдеще): 
   ● [име и описание на длъжността] ...................................................................................     

[период на заетост] ............................................................................................................
      ....................................................................................................................................................
      ....................................................................................................................................................
   ● ...................................................................................................................................................
       ...................................................................................................................................................   
       ...................................................................................................................................................   
 

> За контакти:
   [Име, фамилия] ...............................................................................
   [ел. поща] [телефон] .........................................................................
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