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Проект 
 

 

 

The “Life Investment is the 
Key to Employment” project 

is funded by Iceland,  
Liechtenstein and  

Norway through the EEA and  
Norway Grants Fund for 

Youth Employment  
 

www.eeagrants.org  

Проектът цели изследване, 

разработване и прилагане на 

иновативни методи за 

мотивиране и включване на 

млади хора с психични 

проблеми на пазара на труда. 

Целева група – младежи във 

възрастовата група от 15 до 29 

години. 

Водеща организация – 

Сдружение за прогресивна и 

отворена комуникация /СПОК/ 

Партньори - Association PINS, 

Salva Vita Foundation, Codici 

Social Cooperative, Inspiring 

NGO, Norwegian National           

Advisory Unit on Concurrent  

Substance Abuse and Mental 

Инвестициите в 
живота са ключ към 
заетостта 
 

www.project-like.com 

„Сдружение за прогресивна  
и отворена комуникация“  

/СПОК/ 
www.project-like.com 

L.I.K.E. 

Проектът се изпълнява от: 



новаторска многоизмерна методология. 

 

Преход към заетост 

Този работен пакет конкретно разглежда 

стратегиите за мотивиране и активизиране на 

младите хора с психични проблеми на пазара 

на труда. В основата е създаването на 

младежките къщи "Скрити лайкове“ за 3 

години в България и за 16 месеца в Латвия и 

Унгария. След завършване на изследването и 

след създаването на интердисциплинарен 

метод, проектът ще бъде популяризиран сред 

членовете на целевата група, за да се 

присъединят към програмата. Ето защо в този 

работен пакет ще се съсредоточим специално 

 

 

 

Проектът L.I.K.E. разглежда 

нарастващия процент на млади хора във 

възрастова група 15-29 години с 

психични проблеми в Европа и 

неспособността на конвенционалните 

методи в сферата на заетостта да 

отговорят на специфичните нужди на 

ФАЗИ НА ПРОЕКТА 
 

Изследователска фаза 

Работният пакет има за цел да осигури 

перспектива за включването на целевата 

група на пазара на труда, 

възможностите, които имат и 

предизвикателствата, пред които са 

изправени; да адаптира работещ 

механизъм за ангажиране на целевата 

група и да предостави повече 

информация на работодателите относно 

специалните нужди и уникалните 

качества на тези хора. Провеждането на 

задълбочени изследвания е с цел 

създаване на основа за разработване на 

тази целева група. Проектът има за цел да 

засили социалното приобщаване и 

заетостта на целевата група, като 

изследва статуса на младите хора, като 

разработи, тества и приложи иновативна 

методология, която да отговаря на 

нуждите им и като ангажира цялата 

общност - роднини, работодатели и 

институции - в процеса. Широкото 

партньорство в консорциума работи в 

международен план, търсейки общи 

европейски решения за социално 

приобщаване и качествена и устойчива 

заетост за младежи с психични 

проблеми. Експертите в някои от най-

добре функциониращите държавни 

социални системи като Норвегия и 

Исландия, ще се стремят да намалят 

социалните и икономически различия в 

Наемане на работа 

Последната фаза на проекта е насочена 

към осигуряване на постоянна подкрепа 

към целевата група - младежи с 

психични проблеми - в процеса на 

намиране на работа и стажове и след 

това. Младежите на възраст между15 и 

29 години, които имат проблеми с 

психичното здраве, 10% от които са от 

ромски произход, ще получат подкрепа 

при общуване с потенциални 

работодатели и при развиване на 

професионални умения преди да 

започнат работа.  

Начало на проекта: 15/08/2018 
Край на проекта: 14/02/2023 
Продължителност: 54 месеца 


