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ВЪВЕДЕНИЕ

Активното поколение работници на пазара за труда днес са родените между 1980 и 1996 г. Те
представляват работната сила произвеждаща националния брутен вътрешен продукт (БВП) и са
активните данъкоплатци кумулиращи държавните средства, като икономически двигател, оказващ
значително влияние върху социалното благосъстояние. Налице е и една специална социална
категория, на родените през 2000 г. и след нея, които са определени от водещите социологически
анализатори, като поколението на „Милениумите“ (Millennials) (Hagerty, 2000; OECD, 2011). През
2019 г. се влива в пазара на труда 2-ро поколение Милениуми навършили 18 г. Тази социална
категория е най-младото поколение работна сила и са изцяло дигитални, което означава
необходимост от нови инструменти и подходи за социална комуникация с тях. Техният брой се
измерва в милиарди по целия свят, те са бъдещите консуматори на услуги и са изцяло изградени в
средата на информационните технологии. Милениумите са информирани относно важността на
здравословния начин на живот в смарт средата. Те се стремят към благополучие, което ще ги
превърне в мощен прилив за Рекреативната и Уелнес индустрия (Димитрова, 2015). Милениумите
поемат водеща роля в ключови аспекти за наличието на Wellness култура за благоразположение и
благополучие. Рекреативната двигателна активност, която е от съществено значение за
предотвратяване на застоялия начин на живот, водещ до затлъстяване и за справяне с ежедневния
и професионален стрес е във фокуса на глобалните политики при изграждане и възпитаване на
младото поколение. В същото време се наблюдават неприятни тенденции в обществата, водещи до
типични социални заболявания. Така например, От 2008 г. насам затлъстяването се е покачило с
най-малко три процентни пункта за всички поколения, с изключение на родените след 1980 г., за
които затлъстяването действително е намаляло с повече от 0,5 пункта (OECD, 2011b). В годишни
я доклад на Gallup International за Уелбийнг индексите, диабетните диагнози са намалели за
родените след 1980 г.(19 – 35-годишни) с 0,5 пункта през 2015 г. в сравнение с 2008 г. Сред всички
останали поколения продължава да се увеличава2 , като от 2010 г. насам, се е покачило значително
сред милениумите, в сравнение с почти никаква промяна при немилениумите.
МЕТОДИКА
1. Преглед и анализ на данни от годишните доклади на глобални отганизации и агенции (ООН,
СЗО, Евростат, Gallup International3 и др.)
2. Преглед и анализ на данни от специализирани източници (онлайн снаучни списания,
платформи, уеб страници, е-приложения) по темата.
3. Обобщаване и съпоставяне на ползваните данни от глобални изследвания;
Социална категория, на родените през 2000 г. и след нея.
Родените между 1946 – 1964 г. се наричат "baby-boomers", защото в годините след Втората световна война се
наблюдава бум в ражданията на деца. После следва генерацията Х, след 1980 г.(Generation X).
3
ООН: Обединени нации, СЗО: Световна здравна орг-я, Евростат: ЕС статистика, Gallup International: Галъп соц-а Агенция
1
2
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4. Систематизиране и ранжиране на субективни оценки.
РЕЗУЛТАТИ
Водещите изследователи установяват в докладите си за ежедневен стрес – значително повишаване
на стойностите, които обикновено намаляват с възрастта. Тази тенденция се забелязва от 2008 г. до
днес сред всички поколения, с изключение на милениумите. В съответствие с тяхната възраст
стресът на милениумите е по-висок, но процентът на промените от 2008 г. до 2015 г. Не се променя
и е с равни стойности (Таблица 1 и Таблица 2).
Таблица 1:

Таблица 2:

Най-младите възрастни са историческо поколение, което най-вероятно ще продължи да практикува
тютюнопушене, но се забелязва тенденция на общия спад на пушачите по света, през последните
3-4 години. Двете най-млади пълнолетни поколения (редени през 2000 и 2001 г.) са намалили
съответните си нива на пушене с повече от три процентни пункта. Комбинирани, те са намалили
темповете си на тютюнопушене с двойно по-голямо темпо от по-старите си предци от 2010 г. до
днес. тези статистически данни водят към тенденция на подобряване за милениумите при ключови
области на здравеопазването. Проучванията подчертава:
• Родените след 1980 г. Показват тенденция за уникална възможност на бизнес лидери;
• Шест нови индикатори могат да се интегрират в принципите на благополучието и Уелбийнг;
• Ангажираността и мотивацията за добро качество на живот са в права взаимозависимост.
Нездравословният начин на живот води до социална ленивост и затлъстяване. Например в САЩ,
тази тенденция струва на американската икономика стотици милиарди долари годишно. Но, както
отбелязахме по-горе, картината за Уелбийнг индекса е много по-ярка сред родените след 1980 г.
Таблица 3:

Например 20,1% от американските
Милениуми са със затлъстяване, в
сравнение с 33,5% от възрастните, които са
от предишното хилядолетие (Таб. 3).
При милениумите се наблюдава тенденция
за намаляване на наднорменото тегло от
2010 г. до днес.
Това води и до
намаляване на процента на диабет в сравнение с 19 до 35-годишните през 2010 г. Темповете
непрекъснато се покачват сред всички останали възрастни поколения. В най-новият доклад на
Галъп (Gallup), анализиращ новия стил на живот (Life style) "Как милениумите искат да работят и
живеят" се установяват шест големи разлики между очакванията на милениумите и
представителите от предишните поколения относно управлението на социалната среда и
работното място.
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Таблица 4:

Милениумите не искат само работа
и заплата. Те имат цел в своята
живот и работа, която се интегрира с
качеството на живот (Таблица 4). Те
търсят по-скоро развитие и текущи
договаряния,
отколкото
пълна
удовлетвореност от работата и
годишни премии. Те искат техният
мениджър да бъде треньор, а не
традиционен шеф. Това изисква от мениджърите да управляват новата социална категория според
силните им страни, а не да критикуват слабостите им. Всичко това се свързва с Уелбийнг (Wellbeing)
индекса на милениумите, което позволява на организациите да се възползват от силата им, за да
постигнат резултати за икономическия успех.
От 2010 г. Насам, се наблюдава подобрение в много ключови показатели за физическото развитие
сред милениумите, което дава на лидерите уникална възможност да се възползват от тази
здравословна тенденция и да я разширят, като по този начин увеличат потенциала на човешкия си
капитал с хоризонт 2030 година.
ДИСКУСИЯ
Картината на европейския здравословен начин на живот има различни тенденции от американската.
Например Франция работи усилено в областта за повишаване на Wellness културата на гражданите
си. Какъв е напредъкът и как трябва да измерваме Уелбийнг индекс на населението е водеща тема
в изследванията на европейските изследователи, защото Европа попада сред застаряващите зони.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие проведе две важни конференции по
темата, а през 2018 г., френският президент Саркози създаде аналитична комисия, която да
докладва по въпросите за Уелбийнг индексите на нацията. Това голямо разискване отразява факта,
че по-високият национален доход не е довел до по-добро качество на живот, което мнозина
анализатори очакваха. Проучванията в Съединените щати не показват увеличение на индекса на
щастието през последните 60 години. Установени са ниски нива на култура и информираност за
практики на здравословен начин на живот. Това има права взаимозависимост и с доказаната липса
на специализирани кадри и образователни програми по Wellness&Spa култура и мениджмънт. В това
направление България се очертава глобален образователен и научен лидер с неоспоримо
надмощие на НСА „В. Левски“
с 4 акредитирани програми в ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.
Повечето проучвания отчитат въпроси, свързани със субективното усещане за благополучие и
практики за здравословен начин на живот. Остава открит въпроса за доказана надеждност на
инструментите на изследване на качеството на живот, съпоставени на глобално ниво и ранжиране.
Водещи американски учени (Oswald & Wu, 2012) извършват интересен тест за проверка
надеждността на ползвания от Gallup научен инструментариум в годишни изследвания от стотици
милиони долари. Първо, те измерват субективното благополучие във всеки държавен щат на САЩ и
след това ги сравняват със средната обективно измерена заплата в същия щат. И двете
променливи се контролират на лична основа, поради ограниченията на Закона за личните данни и
факторите за неприкосновеността на частната собственост и лично пространство. Негативната
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корелация на двете променливи е забележително висока - както би трябвало да бъде, ако повисоките заплати компенсират по-ниското качество на живот (и обратно). В много отношения
изследването стимулира оживени дебати между учени, икономисти, социолози, психолози и
политици,. Подобряването на качеството на живот (QOL – Quality of Life) отдавна е задължителна
цел за хората, общностите, народите и света, като цяло. Но определянето на качеството на живот и
измерването на напредъка към постигането на тази цел са силно субективни, неуловими и се
нуждаят от нови инструменти за изследване и обективизиране на индикаторите. Разнообразни
"обективни" и "субективни" показатели в редица области и мащаби влияят в тази област. От 2016 г.
се извършват от ООН проучвания върху субективното благополучие (SWB) и психологията на
щастието, което предизвиква голям интерес.
За да обобщим конкретната информация за социалното въздействие на благополучието, ние
използваме цитати от официалното класиране на данните за Уелбийнг индекса и представяме
профила на България:
Общо население: 7 223 000 (Световна здравна организация, 2013 г.)
Индексът Happy Planet (HPI, 2012): класиран на второ място в Балканските страни
Проучване Gallup Wellbeing (2016): България е на 5-то място в "физическото" и "финансовото"
благосъстояние, 4-то в благоразположението на Европа.
Индексът за глобален възрастов контрол (2015 г.): България е 49-та в света и 2-ра на Балканите.
Продължителността на
живота в България е
по-ниска от почти всяка
друга държава от ЕС, с
изключение на Латвия
и
Литва
(Агенция
София, 2014 г.). Но на
1-о място в света по
столетници.

Фигура 1: Продължителността на живота в години в Европа (на 100 000 жители) Източник:
Евростат (hlth_rs_bds)

Процентът на европейците, процъфтяващи в три или повече елемента, намалява от 28% при
15 до 24-годишните до 17% при 45-64-годишните, преди да се покачи на (22%) при тези на възраст
65 и повече години.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на направения анализ формулираме следните изводи:
1. Пред градското население на Европа възниква предизвикателство за продължаващата
устойчивост при поддържането на високи нива на здравословен начин на живот по всички
индикатори.
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2. Повече от три четвърти от европейците се борят или страдат от физическо
неразположение, като много от тях изпитват здравословни проблеми, свързани с процеса
на стареене.
3. Обезпокояващ факт е индикаторът на ниската раждаемост и застаряващите поколения.
4. Съществуват цели региони, в които има опасения, че няма да има достатъчно млади
работници за подкрепа на системите за социални услуги и здравеопазване.
5. В тези райони милениумите са с ниски нива на присъствие, което води до тежки
икономически и социални последици – най-значимата, от които липсата на работна сила
за сферата на услугите, като цяло.
ЛИТЕРАТУРА
1. Димитрова, Б.(2012). Аква практики. София: Изд. Авангард Прима, с.146-153.
2. Димитрова Б. (2015). Spa култура и аква практики. Изд. Авангард прима. София, c 75-77.
3. Aked, J., Marks, N., Cordon, C., & Thompson, S. (2008). Five ways to well-being: The evidence. A report presented to
the Foresight Project on communicating the evidence base for improving people’s well-being. London: The New
Economics Foundation (nef). Available at: http://www.neweconomics.org/publications/five-ways-well-being-evidence.
Accessed 13 Dec 2012
4.Cummins, R. A.: 2000, ‘Objective and subjective quality of life: An interactive model’, Social Indicators Research 52, pp.
55–72.Google Scholar
5. Dimitrova, B. (2014). The enotherapy as an effective financial instrument for the wine tourism. International Scientific
Conference for Tourism “SPA and wine”- part of the Culture corridor – cultural routes. Proceedings (p. 55-61).
Blagoevgrad. Faculty of Economy, Tourism department. SW University.
6.Hagerty, M. R.: 2000, ‘Social comparisons of income in one's community: Evidence from national surveys of income
and happiness’, Journal of Personality and Social Psychology (April) 78(4), pp. 764–771.Google Scholar
7. Nesheva, I. (2015). Benefits of the physical activity and the elaborated program mental prevention gym for women with
normal pregnancy. Research in Kinesiology, 43(2), 210-214.
8.OECD. (2011). Better life initiative: Measuring well-being and progress. Paris: OECD.Google Scholar
9.ONS. (2011a). Initial investigation into subjective well-being from the opinions survey. Office for National Statistics.
Available
at http://www.ons.gov.uk/ons/rel/wellbeing/measuring-subjective-wellbeing-in-the-uk/investigation-ofsubjective-well-being-data-from-the-ons-opinions-survey/index.html.
10. ONS (2011b). Subjective well-being: A qualitative investigation of subjective well-being questions. December 2011.
A working paper for the measuring national well-being advisory group. Available at: http://www.ons.gov.uk/ons/guidemethod/user-guidance/well-being/advisory-groups/well-being-technical-advisory-group/index.html.
11. ONS (2012a). Analysis of experimental subjective well-being data from the annual population survey, April to
September 2011. Office for National Statistics. Available at http://www.ons.gov.uk/ons/rel/wellbeing/measuringsubjective-wellbeing-in-the-uk/analysis-of-experimental-subjective-well-being-data-from-the-annual-population-surveyapril-september-2011/index.html.
12. ONS (2012b). First ONS annual experimental subjective well-being results. Office for National Statistics. Available
at http://www.ons.gov.uk/ons/rel/wellbeing/measuring-subjective-wellbeing-in-the-uk/first-annual-ons-experimentalsubjective-well-being-results/index.html
13. Trendafilov, D., & Dimitrova, B. (2013). Aqua spinning as anti-stress health prevention. Acts of conference “physical
education and sport”. Montenegro, 2013, no 37-39 / XI, р. 454-460. ISSN: 1451-7485 (9771-4517-48001).

Контакти
Симона Петкова
Национална Спортна Академия „В. Левски“
Докторант в катедра „Водни спортове“
Програма „Wellness - промоция на здравето“
Е-мейл: petkova.s90@gmail.com

67
ISSN: 2603-493X

Брой 1, 2019

