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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият Наръчник „Стандарти за подкрепена заетост” е изготвен в рамките на 

проект „Мога да съм полезен - Модел за социално включване на лица с интелектуални 

увреждания”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  

Целта на наръчника е да представи философията, методите и стандартите на 

подкрепената заетост като подход на достъп до заетост на пзра на труда и социална услуга в 

подкрепа на млади хора с интелектуални увреждания в прехода им към зрелостта.  

Наръчникът е разработен в съответствие с европейските стандарти и практики за 

подкрепена заетост и в контекста на Модела за социално включване на млади хора с лека 

степен на интелектуални увреждания, разработен в рамките на проекта. 

В рамките на проекта наръчникът ще се ползва като: 

- учебно пособие в обучението на екипа социални работници и педагози от Социален 

учебно-професионален център (СУПЦ) „Княз Борис I”, гр. София; 

- методическо пособие за екипа на СУПЦ „Княз Борис I”, гр. София, изпълняващ 

стратегията за реформиране на СУПЦ и специалистите в подкрепа на трудовата 

заетост на младите хора – потребители на СУПЦ; 

- методическо пособие за екипите на всички СУПЦ в страната. 

Наръчникът може да бъде полезен на доставчици на социални услуги, работодатели, 

обучаващи организации и различни специалисти в областта на заетостта и социалното 

включване на хора с увреждания. 

Документът предлага обща рамка с ясни цели, принципи и технология на подкрепената 

заетост, които могат да бъдат прилагани гъвкаво в работата с конкретни млади хора и с 

конкретни работодатели. 

Наръчникът поставя в центъра на вниманието младия човек, който има нормални 

потребности, живее в нормална среда и работи в нормална трудова среда. Младият човек с 

интелектуално увреждане може да живее и работи в нормална среда, с толкова подкрепа, 

колкото му е необходима, за да бъде самостоятелен и успешен. 

Отговорност на всички нас е да изграждаме такава нормална среда, в която различието и 

увреждането не води до изолация на индивида, а се превръща в „норма” и част от 

включващото общество.  
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I. ОБЩА РАМКА НА ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ 

 

1. Същност на подкрепената заетост 

 

Развитието на идеята за подкрепена заетост, 

от нейното начало до днес, показва ясна 

еволюция на концепцията – от идеята за ролята 

на труда в живота на хората с увреждания към 

идеята за ролята на хората с увреждания в 

развитието на собствения им живот, в живота на 

малката общност и обществото.  

Подкрепената заетост възниква с 

експериментален характер и в експериментална 

среда още през 1970 г., когато хора с 

увреждания работят в защитена, но изолирана 

от обществото и пазара на труда среда. 

Резултатите са положителни за хората с 

увреждания, но те не стават достояние на 

обществото и не променят нагласите му към 

увреждането. 

 

Стратегията за създаване на работни места за хора с увреждания чрез подкрепена 

заетост е разработена през 80-те години на ХХ век в САЩ от Paul Wehman и John Bricout, 

(1987). Реалното прилагане на подкрепена заетост се осъществява чрез финансиране на 

програми за подкрепена заетост на хора с интелектуални увреждания, осигурено от 

правителството на САЩ. През 90-те години на ХХ век се достига нов етап на 

концептуализация и оценка на резултатите, така че  достъп до подкрепена заетост да 

получат хора с ралични увреждания. Това развитие идва с промяна в подхода – от 

първоначалния подход на избор и подкрепа на хора с определени увреждания към подход 

на динамизиране на ресурсите на общността, т.е. от фокусиране единствено върху човека 

към изграждане на екологична перспектива за различни групи хора (O'Brien 1990). 

Втората голяма концептуална промяна е по отношение на лицето с увреждания. 

Моделът на подкрепена заетост поставя фокус върху социалната ценност на хората с 

увреждания, като допринася за промяна в социалната им роля – от ролята на пасивен 

потребител на услуги към ролята на активен равнопоставен клиент, в която участието, 

перспективите и стремежите на лицето са основополагащи. Целта е клиентът сам да 

Заетостта е основно средства 

за социално включване на хората 

с увреждания и за борба с 

бедността. 

Подкрепената заетост създава 

среда за разпознаване на 

положителната социална роля на 

хората с увреждания. 
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контролира собствения процес на интеграция, като има реална възможност да прави избор, 

и така да е в състояние да постигне самоопределение.  

Тази промяна е провокирана от проучване на социалните роли в обществото, проведено 

от Joe Osburn през 1995 г. Според  проучването, хората в неравностойно положение и/или с 

увреждания често се възприемат като хора с негативна социална роля – те са „с по-ниско 

качество” хора, „бреме за обществото”, „изпитание за семейството”. Тези негативни нагласи 

водят до негативни перспективи на развитие в личен и професионален план – хората не 

получават достъп до обществения живот, услуги, труд и кариерно развитие. Те живеят 

изолирано и не развиват потенциала си.  

И обратно, положителните нагласи към хората с увреждания – като към хора, които 

преодоляват съществуващи затруднения, имат силни страни и се развиват като личности и 

граждани –  водят до разпознаване на техния принос, а именно: 

- принос към собственото развитие и живота на семейството; 

- принос към живота в малката общност; 

- принос към културното разнообразие и общуване отвъд съществуващите бариери; 

- принос към обществото като отворена  динамична социална система. 

Възприемането на човека с увреждане през неговата ценност като личност и гражданин 

води до създаване на позитивни нагласи към социалната му роля в обществото. В този 

контекст на ценността на хората с увреждания, заетостта има нов смисъл и може да доведе 

до промяна на перспективите пред тях (Joe Osburn, Social Role Valorisation, 1995).  

Тази концептуална промяна води промяна на социалните практики в края на ХХ век , 

които създавта условия хората с увреждания да влязат активно в тази нова социална роля 

(Brooke et al. 1995). 

В тази връзка, подкрепената заетост се разпознава като: 

   Основно средство за социално включване на хората с увреждания и за борба 

с бедността. 

   Позитивен социален фактор, който въздейства както върху перспективите на 

лицето с увреждане, така и върху членовете на семейството му и общността. 

   Право на човека с увреждане да развива потенциала си и да допринася за 

обществото, както всеки друг човек. 
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Днес моделът за подкрепена заетост е широко приет в международната социална 

практика и се прилага в подкрепа на хора с различни увреждания – физически, сетивни, 

психически и интелектуални увреждания, както и при затруднения от аутистичния спектър 

(Beyer et al., in press; Corbière and Lecomte 2001; Jordán de Urríes, Beyer and Verdugo, 2008; 

Schneider, 2008.).  

 

2. Дефиниции 

 

Съществуват различни дефиниции за подкрепена заетост, които разкриват нейната цел 

и подходи. Те поставят фокус върху различни характеристики на подкрепената заетост, но 

описват едно споделено виждане за същността й. 

По-долу са представени някои от тях: 

 

 

- Дефиниция 1: 

 

Подкрепената заетост представлява заетост на хора с увреждания на интегрирани  

работни места на пазара на труда (заедно с хора без увреждания), подкрепени с 

различни услуги – обучение на работното място, подкрепа от трудов наставник, 

професионално развитие, др. (Paul Wehman,1987).  

 

 

- Дефиниция 2: 

 

Подкрепената заетост е платена заетост за хора с увреждания, които поради 

увреждането се нуждаят от продължителна подкрепа, за да изпълняват работните си 

задачи. Подкрепата включва обучение, супервизия, транспорт. В този смисъл 

подкрепената заетост е комбинация от трудова заетост и услуги. Тя е гъвкав подход за 

осигуряване на нормална заетост, с подходяща и продължаваща подкрепа, насочена 

към пълно участие и социално включване на хората с увреждания (Paul Wehman, в 

съаавторство, 1992). 

 

 

- Дефиниция 3: 
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Подкрепената заетост е система за подкрепа на хора с увреждания с две основни цели: 

- създаване на възможности за заетост; 

-  включване и поддържане на трудова заетост в реална интегрирана работна 

среда. 

В системата се осигурява трудово наставничество, професионално развитие, 

транспорт, подкрепящи технологии, специализирано обучение на работното място и 

индивидуална супервизия на напредъка (Международна енциклопедия за 

рехабилитация). 

 

 

- Дефиниция 4: 

 

Подкрепената заетост има за цел осигуряване на заетост  за хора с увреждания, които 

традиционно не са имали достъп до пазара на труда в стандартни фирми,  посредством 

подкрепа в и извън работното място  и осигуряване на трудови условия, възможно най-

близки до тези, в които работят и получават заплащане други работници без увреждания  за 

същата работа  в рамките на една и съща фирма (Jordán de Urríes, Verdugo, 2001 и 2003 г.). 

 

 

- Дефиниция 5: 

 

Подкрепената заетост по своята същност е предоставяне на подкрепа на хората с 

увреждания и на други групи в неравностойно положение за осигуряване и поддържане на 

платена заетост на отворения пазар на труда – Информационна брошура и стандарти за 

качество, Европейски Съюз (Evans et al 2005). 

 

 

Представените дефиниции включват общи елементи: 

- Подкрепената заетост е реална заетост на отворения пазар на труда; 
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- Подкрепената заетост е индивидуално предоставяна комплексна услуга с дълготраен 

характер и различна интензивност; 

- Целта на подкрепената заетост е достъп до реална трудова заетост и професионално 

развитие за хората с увреждания. 

 

3. Документи 

Европейският Съюз разработва обща политическа рамка за защита на правата на хората 

с увреждания. Тя включва: 

- Нова стратегия на Европейската общност за уврежданията (1996);  

- Европейска година на хората с уврежданията (2003); 

- Дългосрочен европейски оперативен план за уврежданията (2003 – 2010) 

- Европейска стратегия за уврежданията (2010-2020) 

- Харта на фундаменталните права в Европейския Съюз. 

 

Основни области на действие на Европейския Съюз 

1. Достъп до стоки и услуги 

2. Участие като равноправни граждани в Европа и в качествени услуги в общността 

3. Равенство и борба срещу дискриминацията 

4. Заетост на свободния пазар на труда 

5. Интегрирано образование и обучение 

6. Социална защита срещу бедността и социалното изключване 

7. Равен достъп до здравни услуги и помощни средства 

8. Външнополитически действия на Европейския Съюз (разширяване, програми 

за регионално и международно сътрудничество) 

 

Основният документ в защита правата на хората с увреждане е Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания. В нея дефиницията за увреждане е основана на подхода за 

правата на човека, а именно: 
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Подходът към увреждането, основан на правата на човека, води до промяна на подхода 

към хората с увреждане, т.нар. „промяна в парадигмата”. 

 

Промяна в парадигмата 

Хората с увреждания са 

"обекти" на 

благотворителност,  

медицинско лечение и социална 

защита  

 

 

Хората с увреждания са  

„субекти” с права, способни 

да заявяват тези права и да 

вземат решения за техния 

живот, основани на тяхното 

свободно и информирано 

мнение, както и да бъдат 

активни граждани на 

обществото. 

 

Сред основните права на хората с увреждания е изведено и правото на труд (Член 27, 

Работа и заетост).  

Текстът гласи: 

Хората с увреждания включват: 

•  лица с трайни физически, ментални, интелектуални или 

сензорни нарушения,  

•   които при взаимодействието с различни бариери,  

•  биха могли да възпрепятстват тяхното пълноценно и 

ефективно участие в обществото, равноправно с 

останалите. 

(Член1, Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания) 
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Член 27 
Работа и заетост 

 

 
1. Държавите - страни по настоящата Конвенция признават 
правото на труд на хората с увреждания, равноправно с всички 
останали, като това включва правото на възможност за 
прехрана чрез свободно избрана или приета работа на 
пазара на труда и в работна среда, която да е отворена, 
недискриминационна и достъпна за хора с увреждания . 
Държавите - страни по Конвенцията се задължават да 
гарантират и насърчават реализацията на правото на труд, 
включително за лица, придобили увреждане в процеса на 
трудова заетост, чрез предприемане на необходимите стъпки, 
включително законодателни, сред които: 

 (a) забрана на дискриминация по причини на увреждане 
по всякакви въпроси, засягащи всякакви форми на заетост, 
включително условията за набиране на работна сила, наемане 
на работа и трудова заетост, продължаване на трудов договор, 
професионално израстване и безопасни и здравословни 
условия на труд;  

 (б) защита на правото на хората с увреждания, 
равноправно с всички останали, на справедливи и 
благоприятни условия на труд, включително равни 
възможности и равно заплащане при равна стойност на 
положения труд, безопасни и здравословни условия на труд, 
включително защита срещу тормоз и право на обезщетение за 
понесени морални щети;  

 (в) осигуряване на възможност за хората с увреждания да 
упражняват своите трудови и профсъюзни права равноправно с 
всички останали; 

 (г) предоставяне на възможност на хората с 
увреждания за ефективен достъп до общи програми по 
техническо и професионално насочване, до служби за 
намиране на работа и професионално и текущо обучение; 

 (д) създаване на възможности за трудова заетост и 
професионално израстване на хора с увреждания на пазара 
на труда, както и оказване на съдействие при намиране, 
придобиване, поддържане на и завръщане към, трудова 
заетост; 

 (е) създаване на възможности за упражняване на 
свободни професии, частно предприемачество, създаване на 
кооперативни сдружения и започване на собствен бизнес;  

 (ж) осигуряване на заетост за хора с увреждания в 
публичния сектор; 
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 (з) насърчаване на заетостта на хора с увреждания в 
частния сектор чрез подходящи политики и мерки, които могат 
да включват програми за преференциална заетост, 
икономически стимули и други мерки; 

 (и) предоставяне на хората с увреждания на разумни 
улеснения на работното място; 

 (й) съдействие за придобиване от хората с увреждания на 
трудов опит на свободния пазар на труда; 

 (к) съдействие за провеждането на програми по 
професионална рехабилитация, задържане и завръщане на 
работа на хора с увреждания. 

2. Държавите - страни по настоящата Конвенция се 
задължават да не допускат хора с увреждания да бъдат 
държани в робство или крепостничество и да бъдат 
защитавани, равноправно с всички останали, срещу 
принудителен труд или трудова повинност.  

 

   
С ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, всяка 

държава – включително България – се ангажира да осигури необходимите условия за 

прилагането на тези права, като синхронизира националното законодателство в 

съответствие с принципите на Конвенцията и създаде практически инструменти за тяхната 

реализация на пазара на труда. От 23 янури 2011 г. Конвенцията влиза в изпълнение в 

страните в Европейския Съюз. 

България е в началото на този процес на синхронизиране и на създаване на практически 

условия за подкрепена заетост на хората с интелектуални увреждания. Съществуващите 

програми и мерки за стимулиране на заетостта на хората с увреждания са с краткосрочен 

характер и не предлагат дългосрочно включване и професионално развитие на хората с 

увреждания. Подкрепената заетост не е легитимирана като социална услуга в списъка с 

услуги в Правилника за прилагане на Закона за социална политика и не се разработват 

стратегии за нейното предоставяне на национално и регионално ниво. За прилагането на 

модела на подкрепена заетост са необходими и други важни стъпки, насочени към 

привличане на семействата на хората с интелектуални увреждания, както и активна работа с 

работодателите за тяхното участие в процеса на подкрепена заетост (Папанчева, И., 2009). 

Необходима стъпка за разработването и прилагането на модела на подкрепена заетост в 

България е познаването на принципите, процеса и методите на работа както с потребителите 

на услугата – хора с интелектуални увреждания, така и с работодателите и малката 

общност. 
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II. ПРИНЦИПИ НА ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ 

 Основни принципи на подкрепената заетост са: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Тези принципи са разработени като отказ от медицинския подход към 
уврежданията, при който хората са оценявани като способни или неспособни да 
работят и да се вграждат в обществото, без да се взимат предвид перспективите и 
възможностите за развитие на лицето с увреждане, с помощта на обучение, подкрепа и 
услуги. 

- Принципът на „нулево отхвърляне”, според който всеки човек може да 

работи и не може да бъде категоризиран като неспособен за работа (подход на 

медицинския модел). Принципът е формулиран за първи път като основен 

принцип по отношение на образованието на децата с увреждания. Принципът 

утвърждава възможностите на всяко дете да учи и се обучава, с подходящата подкреп и 

в подходя среда. По-късно принципът се трансферира и към заетостта на хората с 

увреждания.  (James  S. Rosenfeld,1989) 
- Принципът на нормалността, според който качеството на услугите 

зависи от степента на „нормалност” в тяхната организация.  Услугите с 
високо качество са тези, които са организирани в нормалната среда на 
клиентите, следват нормалния ритъм на ежедневието и се променят 
съобразно нормалното развитие и съзряване на човека: детство, юношество, 
младост, зряла възраст, трета възраст (Wolfensberger & Thomas, 1983, 1988). 

 

 Принципите се основават на социалния подход към уврежданията, който се 
фокусира върху културните фактори и факторите на средата като основна причина за 
маргинализацията на хората с увреждания. Те са залегнали и в Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, където увреждането се разглежда като развиващо се 
понятие, пряко свързано с наличието на пречки в средата и в нагласите н обществото, 
които затрудняват пълноценното участие на хората с увреждания, равноправно с 
останалите (Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, Преамбюл, д).  

Принцип на „нулевото 

отхвърляне”:  

Всеки човек може да работи, при 

наличието на подходяща работа и 

подходяща подкрепа. 

 

 

Принцип на „нормалността”:  

Хората в риск от социално 

изключване и „обезценяване”се 

нуждаят от услуги, организирани 

като част от нормалния живот – 

живота на личността,  

семейството и общността. 
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 В този контекст, общата цел на подкрепената заетост е адаптиране на 
околната среда и изграждане на културата на работното място, които да дават 
възможност на човек с увреждане, който има нужните умения, да изпълнява дадена 
работа. 

 Принципите на подкрепената заетост не се различават  съществено в 
различните държави, в които се предоставя тази подкрепа. Принципите се познават 
както от работодателите, така и от подкрепящите специалисти и близките на лицата с 
увреждания. Те са ясен ориентир за организиране на необходимата подкрепа за заетост 
и за конкретните цели пред хората с увреждане.  

 Общоприетите принципи са представени по-долу в три формално 
разделени групи (водещи, основни и допълнителни принципи), като в практиката 
могат да бъдат обогатявани. 

Водещи принципи: 

Принцип  на нулевото отхвърляне: Всеки човек може да работи. 

Принцип на нормалността: Заетостта и услугите са с високо качество, 

когато са организирани в нормална среда. 

Основни принципи:  

• Работата има смисъл в живота ни. 

• Интеграция и включване са за предпочитане пред сегрегацията и 

изолацията. 

• Възможността за избор, приносът към обществото и удовлетворението 

от работата са ценни за всеки човек. 

• Целта е развитие на кариера, не само на заетост 

• Да се осигури  индивидуална подкрепа, а не стандартизирани програми 

• Акцент върху качеството на живот 

Допълнителни принципи: 

• Индивидуален подход – всеки човек може да работи, с необходимата за него 

подкрепа, различна по вид, интензивност и продължителност. 

•  Подкрепа на силните страни – всеки човек може да работи, като ползва и 

прилага силните си страни: знания, умения, опит, мотивация, общуване, др. 

•  Работа в екип – всеки човек може да работи в екип, като изпълнява ясно 

определена част от задачите на екипа и получава подкрепа от екипа. 

Ръководителят и колегите на работното място са естествена опора на всеки 

служител с увреждане. 

•  Оценка и превенция на риска – всеки човек се сблъсква с рискове на 
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работното място, човекът с увреждане има нужда от помощ за тяхното 

разпознаване и преодоляване. Рисковете са по отношение на здравето и 

сигурността на лицето с увреждане, както и по отношение на работната среда. 

• Мултиисциплинарен екип за подкрепена заетост – подкрепата се 

осъществява от екип специалисти, пряко работещи с човека с увреждане и 

средата му (например, трудов наставник, обучаващ, социален работник, 

рехабилитатор, ръководител, колеги, друг специалист). 

(David Mank, 1998) 

 

За прилагането на тези принципи в реална трудова среда е необходимо 

предприемането на конкретни мерки, между които: 

- Проучване на индивидуалните предпочитания, интереси, опит на лицето с 

увреждане; 

-  “Осветляване” на силните страни на лицето с увреждане; 

- Обучение за развитие на умения в областта на „слабите страни” на лицето с 

увреждане; 

- Планиране на трудовите задачи с участието на лицето с увреждане; 

-  Подготовка на индивидуалните трудови задачи на назначеното лице с увреждане; 

-  Подготовка на екипа за включване на новоназначения; 

-  Наблюдение за рискови ситуации (по отношение на здравето, безопасността, 

адаптацията, общуването, др.) 

- Предприемане на индивидуални мерки за преодоляване на риска. 
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III.  ПОНЯТИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ 

 

1. Понятия  

 

Подкрепената заетост включва разнообразни 

педагогически, психологически и социални 

подходи на работа за професионално 

ориентиране, избор, заетост и професионално 

развитие, като ползва широк спектър понятия 

и инструменти от тези научни области. 

 

 

 

 

 

Застъпничество Специалистите за подкрепена заетост защитават правата на 

търсещия работа, подпомагат процеса на назначаване на работа 

на лицето с увреждане и се борят за равенство на възможностите 

и за подходящо приспособяване на работното място. Целта е  

постигане на положителни резултати за търсещия работа и за 

работодателя. 

 

Кръг на подкрепа Кръгът на подкрепа, понякога наричан кръг на приятели, 

представлява група от хора, които се срещат редовно, за да 

помогнат лицето с увреждане да постигне личните си житейски 

цели. Кръгът често се използва за т.нар. „планиране, центрирано 

върху човека” и изпълнява ролята на подкрепяща общност за 

„човека във фокус”, който поради една или друга причина е 

неспособен да постигне житейските си цели самостоятелно и 

иска помощ от други. 

 

Мотивиращи 

изчисления 

Това са изчисления, които имат за цел да покажат на търсещите 

работа дали ще бъдат по-добре ако работят или ако живеят на 

социални помощи. При този процес се вземат под внимание 

детайли за: 

- размера на дохода, който лицето получава от социални помощи; 

- размера на възнаграждението, което лицето може да спечели 

при платена работа, заедно с всички социални помощи или 

данъчни облекчения, които могат да получават, докато работят. 

Професионално 

профилиране 

Процес на „опознаване” на човека, търсещ работа, за да се 

определят неговите интереси, потребности от обучение, 

индивидуални умения, предишен опит и предпочитана работа. 

Този тип профилиране може да включва и мнение на близките на 

Подкрепената заетост не се 

придържа към готов модел или 

структурирана програма на работа, 

а представлява индивидуален процес 

на въвеждане на хората в 

конкурентна заетост, със 

съпътстващо обучение на място и 

продължаваща подкрепа. 
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лицето, но винаги се спазва принципа на „нулево отхвърляне”. 

Профилът подпомага практическото намиране на работа и 

спомага за постигането на добро съответствие между работата, 

уменията и предпочитанията на търсещия работа. Много хора 

никога не са работили или не са работили от много години и се 

нуждаят от подкрепа, за да успеят да направят информиран избор 

относно възможностите за кариера. Лицето с увреждане участва 

активно при изготвяне на профила. 

Професионално 

развитие 

Професионалното развитие включва всички аспекти на 

идентифициране на подходящи работни места и потенциални 

работодатели, контакти с работодатели от името на търсещия 

работа, преговаряне относно подходящо приспособяване на 

условията на труд и продължаващата подкрепа на работното 

място, с цел неговото запазване. 

 

Естествена 

подкрепа 

Концепцията за естествената подкрепа подчертава 

необходимостта да се разбере културата на работното място и 

какво е „естествено” или „типично” за дадената работна 

ситуация. 

Естествената подкрепа се осигурява от ръководителя и  колегите 

в процеса на наемане, обучение и наблюдение на подкрепения 

служител. 

 

Анализ на 

задачите 

Това е процес на разделяне на дадена работна задача на по-малки 

части. Ефективен начин за такъв анализ е да се наблюдава някой, 

който изпълнява задача и да се записва всяка стъпка от процеса 

на изпълнение.  

Този анализ се използва най-вече при заетост на хора с 

когнитивни проблеми и проблеми със заучаването на стъпки. 

Анализът на задачите улеснява възпроизвеждането и 

запомнянето на части от работния процес, докато индивидът не 

се научи да изпълнява работата изцяло и независимо. 

 

Техники 

“сламки” 

Техниките „сламки” включват информация как да се свърши 

конкретна работна задача, кои са стъпките на работния процес и 

в каква последователност да се извършат. Това са различни 

картинки, символи, чеклистове, звукови сигнали, знаци за 

безопасност, др., с различна интензивност, повторяемост и 

форми на подкрепата. В процеса на работа интензивността на 

тези техники намалява, с цел увеличаване на самостоятелността 

на лицето с увреждане.  
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Помощни 

технологии 

Помощната технология е технология, използвана от хората с 

увреждания за осъществяване на функции, които в друг случай 

биха били трудни или невъзможни за тях. Тя може да включва 

персонални уреди, хардуер, софтуер, периферни устройства, 

които подпомагат достъпа на хората с увреждания до компютри 

или други информационни технологии. В контекста на заетостта 

може да включва преносими устройства, които могат да 

изпълняват работни задачи, както и устройства, които могат да 

манипулират материали и оборудване, адаптирано за 

специфични задачи. 

Пробен период Пробен период на заетост е ограничено във времето назначаване 

на реална работа.  

Този период е необходим за всички участници в процеса, като: 

- позволява на лицето с увреждане, което търси работа, да 

научи повече за това в какви задачи се справя добре и 

какво иска да прави; 

- позволява на работодателя да научи повече за 

възможностите на дадения индивид; 

- практикуващите подкрепена заетост могат да осигуряват 

подкрепа по време на пробния период, като проучват по-

добре силните страни, потребностите от обучение и 

нуждата от подкрепа на човека с увреждане.  

 

Пробните периоди могат да бъдат проектирани, така че: 

- да водят до реално назначение и заетост, ако всички изисквания 

са изпълнени и от двете страни; 

или 

- да информират за следващите стъпки за намиране на 

подходяща работа.  
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Разумно 

регулиране 

Този термин се отнася до: 

- Действия, които институциите трябва да предприемат, за да 

облекчат или премахнат ефектите от „неравностойното 

положение” на хората с увреждания.  

- Осигуряване на допълнителни услуги или оборудване. 

Например, разумното регулиране в заетостта може да включва 

нови процедури за наемане на хора с уреждания, нови 

облекчения на работодателите, промяна на физическата среда с 

цел достъпност или промяна на обучението, за да отговори на 

нуждите на индивида. 

 

Професионална 

рехабилитация 

Това е процес на подкрепа за лица с функционални, 

психологически, познавателни и емоционални затруднения или 

затруднения в развитието, за да преодолеят трудности в 

запазването или завръщането на работа. 

Професионалната рехабилитация си осъществява от широк кръг 

медицински специалисти  и немедицински консултанти. 

Техниките на подкрепа включват:  

- индивидуална оценка, оценка на програми; 

- формулиране на цели и планиране на интервенция; 

- здравни съвети, в подкрепа за завръщане на работа; 

- подкрепа на развитие на умения за самоуправление на 

здравословното и психологическо състояние; 

- работа по случай, насочване към услуги, координация на 

услуги; 

- психосоциални интервенции; 

- кариерно консултиране, анализ на професии, 

професионално развитие, услуги за настаняване; 

- оценка на функционалния капацитет и капацитета за 

заетост. 
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2. Характеристики на подкрепената заетост  

Водещите характеристики на подкрепената заетост се основават на 

представените принципи, в контекста на конкретната работна среда. 

 

 

 

 

 

 

Подкрепената заетост е работа, с всички нормални резултати от 

наличието на работа - заплата, условия на труд, сигурност на 

работното място, колеги и професионална общност. 

 

 

 

 

 

 

Вниманието е насочено към осигуряване на продължаващата 

подкрепа, необходима да се получи и да се запази работата, а 

не да се подготвя човек за някаква работа в бъдеще. 

 

 

 

 

 

 

Акцентът е върху създаването на възможности за работа, а не 

само предоставяне на услуги за развиване на умения. 

 

 

 

 

Хората с увреждания не са изключени от възможностите за 

работа. Независимо от степента на увреждането, те имат 

способността да упражняват  подкрепена заетост, ако имат 

достъп до необходимите услуги за подкрепа.  

 

 

 

 

 

 

Подкрепената заетост не се ограничава в програми в един или 

два работни варианти. Тя е гъвкава форма на заетост, която 

включва широк кръг от работни места в общността и 

предоставя необходимата подкрепа на лицата, работещи там. 

 

 Р. Wehman ( Sale and Parent, 1992) 

 

 

Характеристиките на подкрепената заетост са представени по-разгърнато в 

„Професионални стандарти за подкрепена заетост”, както следва: 

 

 Лицето с увреждане и подкрепящата го общност имат общо разбиране за 

положителния принос на работното място и заетостта в живота на лицето. 

 

 Tърсенето на работа трябва да започне при първа възможност за лицето с 

увреждане. Подкрепата за заетост се предоставя на лицето, за да бъде 

Заетост 

Постоянна 

подкрепа 

Работа, а не 

услуги 

Пълноправно 

участие 

Разнообразие 

и гъвкавост 
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социално и икономически пълноценен и активен член на общността на 

работещите. 

 Избор и контрол – за да постигне житейските и професионалните си 

стремежи, човек се запознава с различни работни задачи и варианти на заетост. 

Подкрепата за лицето с увреждане се изгражда около него постепенно и 

продължаващо, като насърчава собствения му избор и професионално 

удовлетворение.  

 

 Подкрепената заетост не изисква определено базово ниво на квалификация и 

продължителна професионална подготовка, тя прилага подхода „първо 

назначение, после обучение”.  

 Подкрепената заетост включва основните компоненти на реалната работа: 

- заплатите се изплащат при същите правила и условия, които важат за другите 

служители;  

- работата помага на индивида да реализира своите житейски цели и стремежи;  

- изпълняваната роля се оценява от мениджърите и колегите;  

- работното време е подобно на работното време на другите служители;  

- работата се осъществява в безопасни условия на труд. 

 Партньорство -  съществува естествено партньорство между индивида, 

роднините, които се грижат за него, работодателите, общностната подкрепа и 

доставчика на подкрепена заетост. 

 Услугите за подкрепа разпознават важността на работодателя като клиент на 

подкрепена заетост със свои собствени потребности, които трябва да бъдат 

удовлетворени. 
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II. МОДЕЛ НА ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ 

 

 

1. Същност и параметри на Модела на подкрепена заетост 

Моделът на подкрепена заетост е разработен от Robert L. Morgan, Jared C. Schultz, 

and Joel Johnson.   Подкрепената заетост има за цел постигане на заетост (първоначално 

подкрепена, а по-късно и конкурентоспособна заетост) за младия човек с увреждане, 

като най-сигурната защита пред риска в зряла възраст да се нуждае от социални услуги. 

Когато планираната заетост е в действие, други важни пътища в живота могат да бъдат 

извървени – например, надграждащо обучение след  средното образование, дейности за 

свободното време и развлеченията, възможности за социална активност.  

Моделът включва следните основни параметри: 

 Индивидуален подход. От самото начало, водещи са индивидуалните 

предпочитания на младия човек към работата – те водят до развитие на работни 

умения, участие в обучение и дейности за дългосрочно установяване. Оценката, на 

първо място, идентифицира личните предпочитания за заетост на индивида, и на 

второ място, определя подходящата  работа, която е най-добре адаптирана към 

актуалните му умения. Това може да бъде предизвикателство, тъй както обичайната 

практика за придобиване на набор от работни умения  или сменящи се индивидуални 

или групови работни места, макар и полезна, може да не насочи към предпочитаната 

от индивида работа. Индивидуалният подход осигурява успех в трудовите занимания 

и увеличава пропорционално възможността за съвпадение между действителната и 

предпочитаната работа.  

 Оценка на ефективносттта. Всички дейности, свързани с постигане на заетост, 

трябва да бъдат проследявани и да показват  емпирични доказателства за ефикасност 

(Wehman и сътр., 2009). 

 Гъвкавост на дейностите и подкрепата. Всички дейности се адаптират предвид 

събраните данни за тяхната ефективност, като неефективните практики се 

прекратяват, а ефективните се прилагат.  С нарастването на независимостта на 

работното място, подкрепата чрез трудов наставник (треньор, обучител, др.) 

системно се намалява, а минималната необходима подкрепа се осъществява като 

естествен елемент от самата работна среда (наблюдение, обсъждане на потенциален 

риск, др.). 
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 Планиране на прехода от училище към заетост и осъществяване на 

подкрепената заетост 

Всеки млад човек с увреждане се нуждае от подкрепа за осъществяване на прехода 

от детството към зрелостта. Това е т.нар. преходен период, който е от изключително 

значение за самостоятелността на млдия човек и интеграцията му в света на възрастните и 

труда. В повечето държави този преходен период е изведен като сензитивна възраст за 

интензивна подкрепа, която се осъществява от мултидисциплинарен „екип по прехода” в 

различен състав, съобразно потребностите на младия човек, но с един водещ случай 

(ресурсен учител или учител в периода на преход, социален работник, психолог, 

рехабилитатор, терапевт, др.). 

 

Дейностите за подкрепа в преходния период са индивидуално планирани, но имат 

обща логическа и времева рамка, както следва: 

 

- Развитие на социалните умения и просоциалното поведение. Най-малко 4 

години преди завършване на училище, се полагат усилия за развитие на просоциално 

поведение и на социалните умения на юношата и младия човек. Чрез оценка се 

определят какви поведенчески и социални умения се цели да бъдат развити, 

предприемат се действия и се  наблюдава напредъка в таи област на подкрепа. При 

устойчиво развитие и зрялост в поведението - с доказателства за добро поведение - 

отговорността постепенно се прехвърля към младия човек.  

- Оценка на индивидуалните предпочитания. Най-малко 2 години преди напускане 

на училище, се прави оценка на индивидуалните предпочитания за работа и се търси 

„напасване” с реални подходящи работни позиции. Младият човек получава 

консултативна подкрепа за специфични професии и работни позиции, към които 

проявява интерес. Консутирането се осъществява от консултант по професионално/ 

карирерно развитие, др.  

- Работа със силните и слабите страни. Като се имат предвид проучените силни и 

слаби страни от оценката на индивидуалните предпочитания и възможностите за 

работа, се стартират две дейности. Първо, предприемат се стъпки за преодоляване на 

слабите страни, свързани с предпочитаните работни места, чрез  обучение или чрез 

настаняване. Второ, работният наставник присъства на срещите на „екипа по 

прехода”. Екипът може да прогнозира перспективите за работа, да идентифицира 

необходимите услуги и да предостави съвети на младия човек и екипа  за преход.  
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- Идентифициране на подходящи работни места. Около 1 година преди завършване 

на училище, учител, родител, или рехабилитатор установяват контакт с 

представители от социалната мрежа на младия човек (т.е., хора, които те или той 

познават), за да получат информация за налични  работни места, свързани с 

предпочитанията на младия човек и възможностите му за заетост, в които да има 

среда за получаване на текуща подкрепа от колеги. След откриване на подходяща 

възможност за работа, водещият случай отваря трудово „досие”, където се описват 

услугите за краткосрочна или дългосрочна подкрепа, като например анализ на 

професиите, професионално консултиране, професионална рехабилитация, услуги за 

настаняване.  

- Избор на подходяща работа и планиране на подкрепата. Младият човек – с 

помощта на „екипа по прехода” – избира работа, която е определил като най-

предпочитана, най-подходяща и с най-добри условия за подкрепа. Тази работа се 

определя като посока за кариерно развитие. Членовете на екипа координират 

процедурите за кариерно развитие (напр., контакт с работодателите, планиране  на 

интервюта, договорни отношения, др.).  

- Комуникация на екипа по прехода и работодателя. След като се осигури работно 

място, членовете на екипа по прехода продължават да общуват един с друг. От 

голяма полза е, ако работодателят и заинтересовани колеги се превърнат в активни 

членове на екипа по прехода. Например, трудовият наставник може да се свържете с 

учител от „екипа по прехода”, ако младият човек трябва да усвои нови умения или с 

психолог - ако възникнат проблеми в поведението на младия човек.  

- Обучение за заетост. „Екипът по прехода” изследва възможностите за обучение в 

подкрепа на заетостта на младия човек – курсове за професионално обучение или 

обучение на работното място.  

- Гъвкавост на дългосрочната подкрепа. Ако младият човек се нуждае от 

дългосрочни услуги за подкрепена заетост, трудовият наставник работи с различна 

интензивност.  Когато новият служител стане по-опитен в изпълнение на работните 

задачи,подкрепата от трудовия наставник постепенно намалява, докато работникът 

или служителят  започнат да  се справят  с тях независимо (Wehman & Moon, 1988).  

- Проследяване на напредъка. Събират се данни за ефективността на работата, които 

се преглеждат от „екипа по прехода” най-малко веднъж месечно, за да се види какви 

корекции в обучението, развитието на уменията или други услуги са необходими.  
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- Резервен план. Едновременно с устройването на работа, „екипът по прехода” 

разработва резервен план, в случай че служителят или работодателят останат 

неудовлетворени или има нужда да се поеме в друга посока. Планът запазва 

заинтересованите страни в активна позиция, готови за прилагане на алтернативи.  

 

2. Функционален процес на подкрепената заетост 

Функционалният процес дава информация какви функции на подкрепя изпълнява 

подкрепената заетост на всеки етап от нейната организация и осъществяването й. 

 Вив Бъркли представя функционалния процес на подкрепената заетост като 

възходяща спирала както за работника (лице с увреждане), така и за работодателя (Burkley, 

V., 2012). 

 

 

РАБОТОДАТЕЛ 

 

 

МОДЕЛ НА ПОДКРЕПЕНАТА 

ЗАЕТОСТ 

 

РАЗВИВА КАРИЕРА 

 

 

 

РАБОТНИК 

ОРГАНИЗИРА 

ПОДХОДЯЩАТА 

ПОДКРЕПА 

РАБОТИ С  ПОДХОДЯЩА 

ПОДКРЕПА 

 

ПОДБИРА ПОДХОДЯЩИЯ 

РАБОТНИК 

 

 

ВКЛЮЧВА СЕ В ПОДХОДЯЩА 

РАБОТА 

ОПОЗНАВА РАБОТАТА УЧАСТВА В ИЗРАБОТВАНЕТО 

НА ПЛАН ЗА ЗАЕТОСТ 

ПРОУЧВА ПОТРЕБНОСТИТЕ 

 

ОПОЗНАВА СИЛНИТЕ СИ 

СТРАНИ 
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Функционалният процес включва девет ключови етапа в процеса на подкрепена 

заетост: 

Ключови етапи в процеса на подкрепена заетост 

 Взаимодействие с работодателя 

 Взаимодействие с търсещия работа 

 Разбиране на потребностите на работодателя и изясняване на свободните работни 

места 

 Проучване на потребностите и ресурсите на  търсещия работа 

 Запознаване с работата 

 Съгласуване на план за действие 

 “Напасване” и старт на подходяща работа 

 Осигуряване на подходяща подкрепа 

 Интегриране на работното място и кариерно развитие 

  

 

 

 

Цел:  

Мотивиране на работодателя за 

наемане на “различни” 

работници  

 

 

Дейности: 

• Разясняване на ползите за хората с увреждания да 

работят в реална трудова среда 

• Разясняване на ползите за работодателите: 

адаптирана трудова среда с нова организация и 

обучен екип, подкрепа за повишаване на качеството 

на работната сила, др. 

• Партньорство с работодателите за развитие на 

услугата “подкрепена заетост”  

 

 Дейности: 
II етап: Взаимодействие с 

търсещия работа 

  
 

I етап: Взаимодействие с 

работодателя 
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Цел:  

Подкрепа на търсещия работа 

да се включи в подкрепена 

заетост със заплащане  

• Определяне на потребностите на търсещия работа 

• Разясняване на ползите лицето да работи в реална 

трудова среда и срещу заплащане 

 

 

 

 

 

Цел:  

Разбиране на потребностите на 

работодателя и изясняване на 

свободните работни места 

Дейности: 

• Запознаване с профила на работодателската 

организация 

• Изясняване на свободните работни места 

• Проучване на възможностите за “среща” между 

работодателя и търсещия работа 

 

 

 

 

Цел:  

Проучване на индивидуалния 

“профил” на търсещия работа 

Дейности: 

Проучване на: 

-  индивидуалните предпочитания 

-  степента на самостоятелност 

-  личностови характеристики  

- анализ на нивото на разбиране 

- анализ на необходимите умения (моторика, 

мобилност, сръчност, координация, концентрация, 

разпределеност на вниманието, др.) 

- прилагане на резултатите към конкретна работна 

среда/ задача/ екип и планиране на мерки за подкрепа  

 

 Дейности: 

III етап: Разбиране на 

потребностите на 

работодателя и 

изясняване на свободните 

работни места 

  
 

IV етап: Проучване на 

потребностите и 

ресурсите на  търсещия 

работа  

 

V етап: Запознаване с 

работата  
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Цел: Идентифициране на 

подходяща трудова задача за 

търсещия работa 

• Преглед на възможностите за заетост – трудови 

задачи, роли, длъжности 

• Представяне на трудовите задачи 

• Представяне на процеса на работа 

• Представяне на правилата 

 

 

 

Цел: Детайлно планиране на 

процеса на започване на работа 

и предоставяне на подкрепа 

(първоначална и 

продължаваща) 

 

Дейности: 

• Изработване на график на трудовите задачи и времето 

за обратна връзка (дневен и седмичен) 

• Съгласуване на графика между трудовия наставник, 

наетото лице, работодателя 

• Планиране на запознаването с инструкциите и 

колектива 

• Планиране на подкрепата на всяка стъпка: 

            - въвеждаща подкрепа 

            - текуща подкрепа и при необходимост 

 

 

 

Цел:  

Включване в подходяща работа, 

съобразена с индивидуалните 

възможности и перспективи на 

търсещия работа 

Дейности: 

• Запознаване с инструкциите (адаптирани, при 

необходимост) 

• Запознаване с колектива/ екипа 

• Възлагане на задачата 

• Изпълнение на задачата 

• Наблюдение на изпълнението на задачата 

 

 

Дейности: 

• Осигуряване на въвеждаща подкрепа: 

VI етап: Съгласуване на 

план за действие 

 

VII етап: “Напасване” и 

старт на подходяща 

работа 

  

 

 

VIII етап:  

Осигуряване на подходяща 

подкрепа  
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Цел:  

Осигуряване на възможност на 

наетото лице да бъде 

продуктивно и интегрирано на 

работното си място 

-  обяснение на задачата 

-  демонстрация на изпълнението на задачата 

-  наблюдение на изпълнението на задачата 

-  обратна връзка 

 • Осигуряване на текуща подкрепа (при нова задача, през 

определен период от време) 

 • Осигуряване на подкрепа при необходимост 

 • Предоставяне на необходимо оборудване, помощни 

срества, др. 

 

 

 

Цел:  

Създаване на условия за достъп 

до обучение, развитие на 

компетенции, работа в екип 

Дейности: 

- Включване на наетото лице в обучение за развитие на 

компетенциите му 

-  Включване на наетото лице в дейности/ обучения/ 

тържества за екипно взаимодействие 

-  Наблюдение на нивото на интегриране и справяне и 

предоставяне на подкрепа, при нужда.  

 

 

 

 

 

 

 

IХ етап: Интегриране на 

работното място 

(професионално развитие) 
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III. СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ПОДКРЕПЕНА 

ЗАЕТОСТ И С РАБОТОДАТЕЛИ 
 

Стандартите за подкрепена заетост предствляват методически инструмент с 

дефиниции на конкретен вид подкрепа. Те не насочват към определена професия, 

професионална клалификация или роля. Те информират и насочват към вид функционална 

подкрепа, която може да бъде приложена към различни професии, роли и задачи.   

Всеки стандарт включва кратко описание на подкрепата, критерии за изпълнение и 

необходими компетентности за прилагането му. 

  

Стандарт 1. Идентифициране на нуждите на търсещия работа 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране на 

екипа 

Доставчикът на  подкрепена 

заетост идентифицира 

необходимите умения и опит 

на кандидата, които да 

съответстват на работното 

място. 

 

Доставчикът има методи за 

справяне с трудностите на 

лицето 

- Проучване на 

индивидуалния 

профил на кандидата 

- Информиране на 

кандидата за 

професионалното  му 

профилиране 

- Подкрепа на 

кандидата за 

представяне пред 

работодател 

- Подкрепа за 

преодоляване на 

лични, финансови и 

жилищни пречки; 

подкрепящи средства 

- Организация на 

работни практики 

 

- Как се осъществява 

професионалното 

профилиране  

- Защо е важно да 

съгласието на 

кандидата преди да 

търсите информация 

за него 

- Защо кандидатът 

трябва да участва 

активно в 

професионалното 

профилиране 

- Защо е важно и как да 

оцените трудовата 

практика на 

кандидата, с цел 

определяне на 

неговото въвличане в 

заетостта 

- Как да подпомогате 
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кандидата за 

представянето му 

пред работодател  

- Какви са типичните 

личностни, 

финансови и 

жилищни пречки и 

какви са мерките за 

справяне с тях 

- Какви стратегии за 

наемане на работа 

има и къде да 

потърсите 

допълнителен съвет 

при трудности в 

процеса.  

 

Стандарт 2. Изработване и съгласуване на план за развитие 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране на 

екипа 

Доставчикът взаимодейства 

с кандидата за изработване и 

съгласуване на план за 

развитие, който 

удовлетворява неговите 

лични, финансови и 

професионални нужди. 

- Привлича кандидата 

и хора по негов избор 

в сесии за планиране 

на заетост 

- Подкрепя кандидата 

да обмисли 

включване на 

семейството и 

приятелите във 

вземането на решения 

и тъсенето на работа 

- Гарантира, че 

- Как да провокирате 

активно участие на 

кандидата, 

семейството, 

приятелите и други 

хора в планирането, 

вземането на 

решения, търсене на 

работа, заетост 

- Методи за развитие 

на умения на 

кандидата да взема 
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кандидатът има избор 

в процеса на 

навлизане в заетост 

- Заедно разработват 

план за достъп и 

поддържане на 

заетост 

решение и да прави 

избор относно 

пригодността си към 

дадена работна 

позиция  

- Източници на 

информация за 

работодатели, които 

имат желание да 

развиват “различна” 

работна сила 

- Как да изчислите 

финансовите ползи от 

работата и да ги 

сравните с 

безработицата 

- Подкрепа на 

кандидата да разбере 

социалните ползи от 

заетостта 

- Методи за писане на 

специфични, 

измерими, 

постижими, 

реалистични и 

времево обвързани 

планове 

- Методи за 

ангажиране 

кандидата да обсъжда 

плана за достъп до 

платена заетост и да 

запази работата си 
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Стандарт 3. Търсене на възможности за заетост, отговаряща на нуждите на 

търсещия работа 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране на 

екипа 

Взаимодействие с кандидата 

и работодателите да свържат 

възможностите за заетост с 

подходяща за кандидата 

работа (съобразно неговите 

нужди, умения и 

способности, здраве, 

безопасност, наличие на 

възможности за подкрепа)  

      

 

- Изяснявате културата 

на работодателите и 

типа заетост, които те 

предоставят 

- Систематизирате 

текущите и 

потенциални 

свободни работни 

места, в съответствие 

с уменията и 

предпочитанията на 

кандидата 

- Подпомагате 

работодателя да 

разработи правила на 

поведение и очаквани 

резултати 

- Наблюдавате 

културата на колегите 

и техните препоръки 

към кандидата 

- Провеждате оценка 

на здравето, 

сигурността и 

рисковете за 

кандидата  

- Идентифицирате, 

- Характеристиките на 

местните 

работодатели 

- Характеристиката на 

текущите и 

потенциалните 

свободни работни 

места 

- Как да провеждате 

анализ на работата, за 

да разберете 

възможностите за 

заетост 

- Типичните стандарти, 

правила на поведение 

и очакванията за 

продуктивност 

- Защо някои стандарти 

и изисквания трябва 

да бъдат адаптирани 

- Какво може да бъде 

научено за 

организационната 

култура от 

наблюдение на 

служителите и защо 

тази информация е 
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съвместно с 

работодателя, 

приспособяването на 

работното място  

 

важна 

- Методи за свързване 

на дадения кандидат с 

подходящи 

възможности за 

заетост 

- Как да се застъпвате 

за кандидата с цел 

стимулиране на 

работодателя да 

разпознае неговите 

умения, способности 

и нужди 

- Как да гарантирате 

безопасността на 

наетия, съвместно с 

работодателя 

- Методите за оценка 

на здравето, 

безопасността, риска 

за наетия и на кого 

съобщавате 

резултатите от 

оценката, др.  

 

Стандарт 3. Търсене на възможности за заетост, отговаряща на нуждите на 

търсещия работа 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране на 

екипа 

     Осигуряване на помощ и 

ресурси  на наетия да 

изпълнява пълноценно 

- Необходими 

финансови и човешки 

ресури в подкрепа на 

- Какви са методите за 

оценка на нуждата от 

финансови и човешки 
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ролята си на работното 

място. 

     Помощта включва 

обучение, помощни 

средства, подкрепяща 

технология, др. 

      

 

наетия 

- Необходими 

инструменти, 

помощни технологии, 

финансиране 

- Разделяне на 

ключовите работни 

процеси до поредица 

от стъпки  

- Събиране на 

информация за 

работни постижения 

или неуспехи, за да 

идентифицирате 

прогреса/ риска 

- Подкрепа за 

преодоляване на 

поведенчески 

проблеми на 

работното място  

 

ресурси 

- Какви са 

инструментите и 

помощните 

технологии, които 

повишават 

резултатите 

- Техники на обучение 

и подкрепено учене 

на наетия в и извън 

работното място  

- Как да изградите 

съгласие между  

работодателя и 

наетия относно 

вариантите за 

подобряване на 

ефективността, когато 

не е отбелязан 

напредък 

- - Кои са често 

срещаните 

поведенчески 

проблеми на 

работното място 

- Форми на подкрепа за 

подпомагане на 

наетите да 

преодолеят 

поведенчески 

проблеми 

- Варианти за по-

нататъшно 
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пренасочване, когато 

проблемите са извън 

собствените ви 

компетенции или 

авторитет 

- Други програми и 

организации, които 

могат да предоставят 

финансиране или 

подкрепа от трети 

страни за 

кандидатите за работа 

с увреждане 

- Източници на 

информация за 

професионално 

консултиране и 

развитие  
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VI. СТАНДАРТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОДКРЕПЕНАТА ЗАЕТОСТ  

 

Стандарт 1. Развиване на капацитет за подкрепена заетост 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране на екипа 

Доставчикът на 

подкрепена заетост се 

придържа към 

съответните морални 

принципи, ценности и 

към етичните практики, 

които се прилагат в 

рамките на социалната 

работа и подкрепящата 

заетост. 

 

- Придържане към 

съответните етични 

кодекси и стандарти 

- Уважение към правото 

на избор на работа 

- Популяризиране на 

„нулевото отхвърляне” 

- Разпознаване на 

работодателя като 

клиент на подкрепена 

заетост 

- Борба с  всеки 

предразсъдък от ваша 

страна, от страна на 

други хора и процеси 

- Минимизиране на 

рисковете за 

сигурността и здравето 

на кандидатите и 

наблюдение в процеса 

на търсене на работа и 

при назначаване  

- Осмисляне на влиянието 

на собствените ценности 

и етични норми  

 

- Съответните етични 

кодекси, стандарти и 

насоки в областта 

-  Текущото 

законодателство, 

организационни 

изисквания, процедури 

и практики за 

конфиденциалност, 

здраве, безопасност, 

превенция на риск 

-  Подкрепената заетост 

като модел за 

„назначаване и 

обучение”  

-  Методи на работа за 

идентифициране на 

индивидуалните нужди 

и предпочитания 

-  Изискванията на 

работодателя за 

наемане, подбор и 

професионално 

развитие на 

служителите съобразно 

нуждите на бизнеса и 

според текущото 

законодателство 
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- Законовите и 

организационни 

изисквания за запазване 

сигурността и здравето 

на индивидите и 

тяхното наблюдение 

при търсене на работа и 

при назначаване 

- Методи за управление 

на риска 

Стандарт 2. Работа с работодателите относно ползите от подкрепената заетост и 

наемане на “различна” работна сила 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране 

Осигуряване на подкрепа за 

работодателя за 

преразглеждане на 

практиките за заетост, за 

постигане на разнообразие 

на работната сила, което в 

същото време удовлетворява 

неговите бизнес нужди. 

 

- Идентифициране на 

източници на 

информация за пазара 

на труда 

- Контакти с 

работодатели в 

различни сектори за 

популяризиране на 

подхода за 

“различна” работна 

сила 

- Подкрепа на 

работодателите да 

участват в процеса на 

подкрепена заетост 

- Въвеждане на 

подобрения на 

средата, за да улеснят 

наемането, подбора, 

подкрепата, 

- Знания за пазара на 

труда 

-  Ключовите 

работодатели на 

локално, регионално 

и национално ниво и 

тяхната 

заинтересованост и 

ангажираност в 

подкрепената заетост 

-  Бизнес случаи за 

работодатели, 

наемащи и запазващи 

“различна” работна 

сила 

-  Методи за 

първоначален контакт 

и мотивиране на 

работодатели  
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менторството, 

заетостта  

 

-  Методите на 

адаптация на 

работните места и 

процеса на подбор и 

наемане на 

кандидати, за да 

удовлетвори нуждите 

на работодателя и 

търсещия работа 

-  Методите на 

подкрепа от страна на 

работодателите към 

служители, които се 

разболяват, имат 

поведенчески 

проблеми или са 

стресирани на 

работното място 

-  Типът рационално 

адаптиране, което 

работодателите да 

бъдат стимулирани да 

осъществят, за да 

привлекат, 

наставляват и 

управляват 

служители с 

увреждане 

-  Актуалните 

изисквания за 

работната сила, 

регламентирани в 

националното и 

европейското 

законодателство за 
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заетостта и 

равенството. 

Стандарт 3. Професионално развитие като практикуващ подкрепена заетост 

Описание Критерии за изпълнение Знания и разбиране 

     Методи за развитие на 

компетенциите и практиката 

на доставчика на подкрепена 

заетост и трудовите 

наставници чрез: 

- обучение 

- супервизия, 

общности на 

практикуващи 

- анализ и оценка. 

 

- Рефлексия върху 

личните ценности, 

поведение, нагласи и 

активност за 

професионално и 

личностно развитие 

- Разпознаване на 

границите на 

собствените 

компетенции и 

отношенията с други 

професионалисти 

- Поддържане и 

обновяване на 

знанията за 

подкрепената заетост, 

с цел развитие на 

собствена практика 

- Собствен 

дългосрочен план за 

професионално 

развитие  

 

- Знания за съвременни 

модели, инструменти 

и техники за 

рефлексия 

-  Как да получите 

обективна обратна 

връзка за собственото 

си представяне - от 

търсещите работа, 

работодателите, 

колегите и 

заинтересованите 

страни 

-  Как да използвате 

професионалното 

ориентиране, за да 

заложите приоритети 

и да ревизирате 

собствения си 

професионален план 

за развитие 

-  Модерни методи и 

техники за 

подобряване на 

представянето ви като 

практикуващ 

подкрепена заетост 

-  Защо е важно да 

бъдете рефлесивни и 
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да поемате 

отговорност за 

собственото  

професионално и 

личностно развитие 

-  Как да обновявате 

собствения си 

дългосрочен план за 

професионално 

развитие, съобразно 

обратните връзки, 

които получавате.  

-  Как да балансирате 

дългосрочното си 

професионално 

развитие в 

съответствие с 

организационните 

политики и 

процедури.  
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VІІ. ПРАКТИЧЕСКИ СТЪПКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ПОДКРЕПЕНА 

ЗАЕТОСТ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ 

Представените практически стъпки имат за цел да подпомогнат двете ключови групи 

в подкрепената заетост – потребители и работодатели. Те са разработени от екип по 

Програма за заетост и Социална солидарност на Европейския Съюз през 2012 г. и са 

адаптирани към социалната практика в България. 

Практическите стъпки имат ориентировъчен характер и могат да прилагат гъвкаво в 

работата с конкретни млади хора – потребители на подкрепена заетост, както и в работата с 

работодатели.  

1. Практически стъпки на потребителите на подкрепена заетост 

Практическите стъпки имат за цел подкрепа за запазване на работното място. Те 

се основават на следните разбирания, формулирани в резултат на проучване на заетостта 

сред голям брой хора с увреждания: 

Разбирания за заетостта на хората с интелектуални увреждания 

- Много хора с лека степен на интелектуални увреждания имат успешно 

професионално развитие – увреждането не е пречка за заетост. 

- Интелектуалните увреждания са разпространени във всяка държава и за успешната 

заетост на хората с подобни увреждания е необходимо да се прилага индивидуален 

подход към заетостта. Колкото повече работодатели са информирани за това, 

толкова повече хора с увреждания могат успешно да работят. 

- Добрата работна среда, в която човек се чувства полезен и награден, където всички 

работещи се възприемат равнопоставено и идеите им се приемат, въздейства 

позитивно върху служителя с увреждане. 

- Всяка мярка за включване на човек с увреждане на работно място е по-успешна, 

отколкото мерките за неговото „завръщане” на работното място, ако се е наложило 

такова прекъсване/ напускане. 
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Практическите стъпки обхващат три основни области на интервенция: 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпки за превенция Защо са необходими тези стъпки? 

Бъдете активни. 

Физическата активност може 

да допринесе значително за 

физическото и психическото 

здраве. 

 

Когато човек е физически активен (чрез отдих и добра 

работа), тялото създава ендорфини - "хормоните на 

щастието". 

 

Ако усещате тревога, тъга, напрежение или смятате, че 

задачите Ви са прекалено много, физическата активност 

може да помогне за овладяване на тези чувства. 

 

Когато човек е по-активен, той отпочива по-добре чрез 

добър сън и добро настроение. 

 

Помислете за това къде и кога можете да включите кратки 

упражнения през работния ден - например, опитайте 

стречинг упражнения (упражнения за разтягане) по време 

на работа или кратка разходка по време на почивката. 

 

Има много различни дейности, които може да се насладите. 

Вашата фирма може да предложи достъп до местни спортни 

 

Превенция 

Добра работна 

среда  

Поддържане на 

добри 

взаимоотношения 
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зали или клубове. 

 

Стъпки за превенция Защо са необходими тези стъпки? 

Съсредоточете се върху 

подобряване на качеството 

на живот и се стремете към 

добър баланс между личния 

живот и работата. 

 

Опитайте се да организирате 

ежедневието си, така че да 

разделяте личния от 

професионалния живот. 

Опитайте се да запазите личния си живот и да се предпазите 

от това работата да не стане основен фокус на живота Ви. 

 

Добре е да имате постоянна работа – тя носи по-малко стрес 

и помага за бързото възстановяване на психичното здраве. 

Добре е ако работата позволява гъвкавост и отговаря на 

Вашите нужди. 

 

Използвайте свободното си време продуктивно,  като се 

грижите за здравето си и подобрявате качеството на живот. 

Поддържането на добри взаимоотношения със семейството 

и приятелите е важна част от живота. Тези хора могат да Ви 

помогнат да подобрите  настроението си и да споделите 

проблемите си. 

Използвайте свободното си време, за да запазите тези 

отношения и да се срещате с приятни за Вас хора. 
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Съсредоточете се върху 

подобряване на 

самочувствието Ви, особено 

на работното място. 

 

Не забравяйте, че сте 

личност със същите права 

като всички останали. 

 

Подобреното самочувствие 

ще Ви помогне да общувате 

с хора, които могат да Ви 

помогнат да се справите с 

трудни ситуации. 

 

 Запомнете, че самочувствието и увереността не са 

агресивни или пасивни черти. Те са свързани с Вашата 

активност и добронамерено поведение. 

 

Вашето самочувствие е добро, когато сте доволен от живота 

си. 

 

Опитайте се да преследвате целите си със самочувствие, но 

без да наранявате другите, без прояви на агресия. 

 

Мотивирайте себе си, за да развиете самочувствието си. 

 

Опитайте се да запазите спокойствие, когато сте в центъра 

на дадена ситуация и използвайте техники за намаляване на 

стреса. 

 

Стъпки за превенция Защо са необходими тези стъпки? 

Приемете себе си – със 

своите силни и слаби страни. 

Оценете възможностите си 

на работното място.  

Поставяйте си реалистични 

цели и срокове. 

 

Помислете колко пъти 

наскоро сте казали "не" на 

някого.  

Обикновено не е полезно човек да продължава да мисли или 

говори за проблемите в работата с приятели или със 

семейството. 

 

Не пренасяйте проблемите от работата в къщи – отдайте се 

на почивка, забавления през свободното време и добър сън. 

 

За да избегнете стресови ситуации в работата, не се 

опитвайте да поемате повече задачи, отколкото можете 

реално да свършите. 

 

Не се страхувайте да кажете „не”, когато знаете, че имате 

твърде много работа. 
 
 
 
 

Опитайте се да организирате  

своя дневна програма със 

задачи и да я спазвате. 

Когато планирате деня си, можете да постигате целите си и 

да сте активен и спокоен. 

Доброто планиране помага на човек да не губи време в 
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напразни притеснения, да постига целите си и да се чувства 

добре от това. 

Можете да планирате и седмична програма, за да 

определите какво и кога трябва да бъде завършено. 

Задачите могат да се подредят по важност. 

Не забравяйте да планирате и време за себе си, включително 

време за почивка – между задачите и след тях. 

Водете  здравословен живот. 

 

Здравословният живот включва правилно хранене, физическа 

активност и психически комфорт. 

За да бъдете психически спокоен: 

- Забелязвайте какво Ви радва в ежедневието; 

- Правете неща, които умеете и Ви носят удоволствие; 

- Редувайте задачите с почивка. 

 
Ограничете употребата на 

алкохол. 

Ако пушите, опитайте да спрете 

цигарите. 

Не употребявайте  наркотични 

вещества. 

 

 

Често хората употребяват алкохол, за да се справят с 

проблеми, негативни емоции или ситуации. 

 

Но алкохолът не помага за решаването на проблеми, а по-

скоро влошава здравословното състояние на човека. 

 

Избягвайте ежедневната употреба на алкохол. 

Ако употребявате алкохол, не надхвърляйте дозите: 

- За мъже – не повече от 100-200 гр. на ден; 

- За жени – не повече от 50-100 гр. на ден. 

Повечето публични места са за непушачи.  

Опитайте се да откажете цигарите, като увеличите 

физическата активност и поксветите време за свое хоби. 

Ако се чувствате напрегнат, тренирайте някакъв спорт или 

йога. 

Наркотичните вещества могат да причинят зависимост, която 
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не решава житейските проблеми, а променя личността на 

зависимия и разрушава социалните му контакти. 

 

Пазете работното си място 

чисто и подредено. 

Уверете се, че работното 

Ви място е защитено и 

приятно. 

Създайте си работна среда, 

в която се чувствате 

удобно. 

 

 

Подреденото и чисто работно място помага на човек да бъде по-

съсредоточен и успешен в задачите. 

 

Където е възможно, добавяйте растения, картини, цветове, 

които създават позитивно настроение на работното място. 

 

Подобрявайте работното си място, така че да се 

чувствате удобно там. 

 

 

 

Стъпки за добра работна 

среда  

Защо са необходими тези стъпки? 

Не се страхувайте от поемането 

на нови задачи и 

предизвикателства на 

работното място.  

Разнообразието в задачите на 

работното място поддържа 

работещия заинтересован и 

ангажиран. 

  

 

Човек е мотивиран да работи, когато има контрол над 

работното натоварване, отговорностите на работното 

място и разнообразието на задачите. 

 

Бъдете отворен за поемането на нови задачи, но не 

забравяйте общото си натоварване и текущите задачи.  

Не поемайте повече задачи, отколкото можете реално да 

завършите. 

Колегите също могат да Ви подкрепят и да Ви 

мотивират.  

Добрите работни отношения, които показват, че 

служителят е ценен и мотивиран, са важни за 

възстановяването. 

Научете се как да се справяте 

със ситуации на стрес и да 

Човек може да намали нивото на стрес на работното 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001 
„Мога да съм полезен -  Модел за социално включване на младежи  

с интелектуални увреждания”  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 
 

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  Фондация ИСУО 
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не 

може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и 
социалната политика. 

 

47 

разпознавате първите 

симмптоми. Това ще Ви 

помогне да намалите нивото на 

стрес, тревожност и нервност. 

  

 

място, ако има възможности за промяна и  контрол. 

Обърнете се към трудовия наставник или прекия си 

ръководител със следните въпроси: 

- Мога ли да извършвам моята работа по друг 

начин? (дизайн на работата); 

- Мога ли да направя индивидуални промени на 

работното място – подреждане, повече  

пространство, др.  (промени в работната среда) 

- Как мога да разнообразя работата си?  

(разнообразие в ежедневната работа) 

- Как мога да организирам работната си програма?  

(свобода на организацията на задачи); 

- Мога ли да направя промени, които да 

подпомогнат баланса личен живот - работа?  

Стъпки за добра работна 

среда  

Защо са необходими тези стъпки? 

Справедливото и 

равнопоставено приемане на 

хората допринася за добрата 

работа в екип и за чувството на 

собствената ценност на 

работното място. 

 

 

Отнасяйте се към другите, така както бихте искали да се 

отнасят те към Вас. 

Човек прекарва с колегите си по няколко часа на ден и 

създава лични отношения. Понякога времето, прекарано 

с колегите, е повече от времето, прекарано  с близките.  

За това работното място трябва да има добра работна 

атмосфера, в която всеки се чувства равнопоставен и 

ценен. Това помага екипът да работи добре. 

Бъдете внимателен към колегите си и към техните 

чувства. 

Говорете открито с тях. Ползвайте позитивен език, 

поздравявайте ги. Това сплотява екипа и носи 

положителни чувства на всеки. 

Говорете със своя трудов 

наставник и мениджър за 

поемане на по-голяма 

Ако сте част от решенията и сте ангажиран с други 

служители по време на работа, това може да повиши 
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отговорност в работата Ви и за 

приноса Ви за вземане на 

решения. 

Ще се почувствате по-щастлив 

и по-продуктивен, ако имате 

възможност да влияете върху 

решенията, свързани с 

работата. 

 

 

 

 

самочувствие Ви.  

Самостоятелността в работата означава, че можете да 

определяте темпото на работа, приоритетите в задачите и 

сроковете за звършването им.  

Вие можете да имате свобода на действие, за да 

изпълните задачите си. 

 

Наличието на някаква степен на автономност в работата 

може да помогне за намаляване на стреса и показва, че 

Вашият работодател вярва, че си вършите работата 

добре. 

Стъпки за добра работна 

среда  

Защо са необходими тези стъпки? 

Бъдете отворен за гъвкаво 

работно време - то дава 

възможност да имате почивка, 

когато имате нужда. 

 

Въпреки това, добре е да 

помните, че извънредният труд 

или на трудът на повикване, не 

е норма. 

 

Проверете правата си, свързани с работното време и 

заплащането. 

Ако редовно работите повече часове, отколкото са 

договорени, проверете дали получавате адекватно 

обезщетение - или чрез допълнително заплащане или 

чрез допълнително свободно време. 

 

Избягвайте да влагате  цялото си време и енергия в 

работата. Планирайте личните си проекти и достатъчно 

свободно време, за да ги изпълните. 

 

Опитайте се да се избегнете натоварването с извънреден 

труд и дежурствата като обичайно явление. Добрият 

баланс между работа и личен живот е много важен за 

психичното здраве. 

 

Ако смятате, че балансът между Вашата работа и личен 
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живот е нарушен в полза на работата, можете да 

предприемете конкретни стъпки, например: 

 

• Да говорите за това с трудовия наставник или с прекия 

си ръководител; 

• Да работите ефективно, като се съсредоточавате върху 

най-важното и намлявате ненужната работа; 

• Да поискате промени – за гъвкаво работно време и за 

работа, която отговаря на вашите нужди. 

 

 

 

 

Стъпки за добра работна 

среда  

Защо са необходими тези стъпки? 

Уверете се, че да правите 

редовни почивки. Вашата 

фирма трябва да Ви подкрепя в 

това. 

Трябва да организирате 

работния си ден, така че имате 

достатъчно голяма почивка 

след  работа, за да си 

отпочинете и отпуснете. 

  

Ако работите твърде много, без редовни почивки, това 

може да Ви накара да се чувствате напрегнат и да доведе 

до лошо здравословно състояние. Хората понякога могат 

да се обърнат към никотин, алкохол или храна, за да се 

опитат да облекчат стреса, но това не е решение. 

Кратка разходка навън на чист въздух и няколко дълбоки 

вдишвания, могат да Ви помогнат да премахнете 

напрежението и да възстанови енергията Ви за 

предстоящите задачи. 

Излизайте от работното си място по време на почивките. 

Не съкращавайте обедната почивка за хранене, тогава  

можете да се отпуснете.  

Помислете за възможни 

разумни промени на работното 

място 

Стресът на работното място може да бъде значителен 

проблем: професионалните очаквания, професионалната 

роля и условията на труд могат да доведат до високи 

изисквания. 
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Тези стресови фактори на работното място трябва да 

бъде сведени до минимум. Помислете за възможни 

промени на работното Ви място, те ще подобрят 

психичното Ви здраве. 

За да избегнете натрупването на стрес от големия брой 

задачи, редувайте важните задчи с по-леки и приятни 

задачи – например, подредете бюрото си, електронната 

си поща, проведете служебен рзговор.  

Помислете за три области за промяна: 

• подреждане на работното място; 

• съдържанието и организацията на работата; 

• местоработата.  
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Стъпки за поддържане на 
добри взаимоотношенията 

 

Защо са необходими тези стъпки? 

Не се страхувайте да говорите 
с хората на работното Ви 
място или извън работа за 
Вашите затруднения. 
 

Вашите приятели ще Ви 
помогнат да избегнете 
дискриминацията и стигмата. 

Вие не трябва да се страхувате да отправите молба за 

помощ или съдействие.  

Когато търсите подкрепа, Вие  показвате, че хората са 

важни за Вас и желаете да работите в екип с тях. 

 

Да бъдеш отворен за споделяне на състоянието си - 

особено как се чувстваш - може да допринесе за 

повишаване на осведомеността относно уврежданията 

и потребностите от подкрепа. 

 

Имайте смелостта да поискате 

подкрепа от Вашия трудов 

наставник или работодател, 

ако смятате, че се нуждаете от 

помощ. 

 

Възползвайте се от всякаква подкрепа, която 

компанията предлага. 

Обсъдете с Вашия трудов наставник каква подкрепа 

може да се наложи в работата Ви, независимо дали 

сте добре в момента или имате влошаване на 

здравословното състояние.  

Вземете под внимание както здравословното си 

състояние, така и  работата, която вършите.  

Попитайте с какво може да Ви подкрепи компанията и 

какви промени са готови да направят. 

Обсъдете нови възможности - включително нова 

професионална роля или обучение. Обсъдете и кой 

може да Ви помогне, при необходимост. 

Психологическият стрес може да се увеличи, когато 

човек се чувства безпомощен. Опитайте се да 

направите промени в работната среда, които 

ограничават стреса. Можете да направите това с 

подкрепата на трудовия наставник или ръководител. 

Можете да спечелите нови умения за трудовата си 

биография чрез промяна в отговорностите си. 
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Стъпки за добра работна 
среда  

Защо са необходими тези стъпки? 

Потърсете помощ от трудовия 
наставник или ръководителя 
при влошаване на състоянието 
Ви.  

 

 

Наблюдавайте за потенциални проблеми и стресови 

ситуации на работното място. Вашето психологическо 

благополучие може да се подобри, ако работите 

активно за въвеждане на положителни промени на 

работното място.  

Говорете за наличните проблеми при екипни срещи - 

други служители могат да имат подобни чувства или 

преживявания. Посочете собствените си идеи и бъдете 

готов да приемете предложения от останалата част от 

екипа и от Вашия работодател. 

След дълго прекъсване или период на заболяване, 

разгледайте възможността за постепенна 

реинтеграцията на работното място. Това може да 

помогне за изграждане на доверие и бързото Ви 

включване в работата. 

Използвайте помощта, предоставяна от Вашата фирма 

(например професионално здравеопазване или 

социални услуги), или се консултирайте с Вашия 

личен лекар. 

Давайте обратна информация за подкрепата, която сте 

получил. Това ще помогне на Вашия трудов 

наставник и ръководител да разберат позицията Ви и 

да изработят по-добра подкрепа за Вас в бъдеще. 

 

Добрите отношения на 
работното място помагат на 
всеки служител да бъде 
успешен в работата си. 
 

Сътрудничество и работа в екип не само подобрява  

резултатите в работата, но и създава позитивна 

работна атмосфера, която допринася за решаване на 

проблемите и за постигане на общи цели. 

 

Работата в екип изисква добри отношения с колегите 

и това, от своя страна, може да действа като мрежа за 

подкрепа – при стрес, заболяване, житейска криза. 
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Стресът на работното място може да се намали, 

когато в екипа има добра комуникация. 

 

Активно участие в срещите на екипа създава доверие 

и укрепва отношенията. 

 

Поддържането на добри 

взаимоотношения със 

семейството и приятелите, 

както и създаването на нови 

отношения могат да помогнат 

за намаляване на риска от 

психологически проблеми. 

Искрените и добри отношения със семейството и 
приятелите са важен стълб на подкрепа. Те служат 
като защитен фактор за всеки човек. 
Стабилните и дълготрайни отношения са особено 
важни в трудни времена. Приятели и членове на 
семейството оказва подкрепа в трудни моменти и 
помагат да се направи оценка на нови възможности за 
избор. 

Уверете се, че споделяте за 

свои проблеми или 

притеснения, независимо  

дали това е с Вашия личен 

лекар, приятел, семейството 

Ви или с трудовия наставник. 

 

Добрата комуникация – в 

семейния и приятелския кръг 

или на работното място –

осигурява спокойна работна 

атмосфера и допринася за 

собственото личностно 

развитие. 

 

 

 

 

Знаете ли как да общувате при конкретен проблем? 

Не се страхувайте да потърсите професионална 

помощ, ако имате някакви притеснения или опасения. 

Направете списък на проблемите, които имате във 

Вашата работа и оценете какво можете да направите – 

сам или с колегите Ви. 

Например: 

• Доволен ли сте от сегашната ситуация в работата Ви 

или бихте я променили? 

• Какви проблеми виждате или предвиждате по време 

на работа? 

• Имате ли някакви решения, които Вие и Вашият 

екип можете да предприемете? 

• Какво можете да направите сам? 

Най-доброто средство за решаване на проблеми е 

общуването. Ако човек не може да се справи сам с 

проблема, той може да го направи с друг човек – с 

колега, ръководител, специалист, близък човек. 

Решението на проблема помага не само на засегнатия 

от него, но и на този, който му е помогнал да го 

намери. 
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 2.   Практически стъпки на работодателите 
 

Практическите стъпки имат за цел подкрепа за запазване на работното място. Те 

се основават на следните разбирания, формулирани в резултат на проучване на заетостта на 

голям брой хора с увреждания, проведено сред работодатели: 

Разбирания за заетостта на хората с интелектуални увреждания 

- Ръководителите на фирми и организции могат да бъдат по-успешни в защита на 

заетостта, отколкото голяма част от законите и политиките за заетост; 

- Интелектуалните увреждания са разпространени във всяка държава и за успешната 

заетост на хората с подобни увреждания е необходимо работодателите да прилагат 

индивидуален подход към заетостта.  

- Много хора с лека степен на интелектуални увреждания имат успешно 

професионално развитие – увреждането не е пречка за заетост, но лошото 

управление може да бъде пречка. 

- Добра работна среда – това е работата, в която човек се чувства полезен и награден, 

където всички работещи се възприемат равнопоставено и идеите им се приемат. Тя  

въздейства позитивно върху служителя с увреждане и му помага да се включи или 

завърне към работната среда. 

- Всяка мярка за включване на човек с увреждане на работно място допринася за по-

добрата организация на работната среда и за позитивните взаимоотношения между 

колегите. 

 

Какво означава добра работна среда? 

Добра работа не означава, че работодателят плаща добре на служителите си или им 

осигурява социални бонуси. Добрата работна среда е тази, в която хората искат да работят, 

защото се чувстват ценени и ангажирани. 

Добра е работата, при която: 

- Целият персонал има някакъв контрол над работното време; 

- Персоналът дава предложения и влияе върху трудовите дейности; 

- Персоналът знае какво се очаква от него; 
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- Персоналът получава обратна връзка от работодателия как се справя с трудовите 

задачи; 

- Има безопасна и здравословна трудова среда. 

Добрата работна среда може да се постигне с добро управление, изслушване на 

персонала за техните идеи и трудности и развитие на култура на позитивно общуване. 

Ползите от създаването на добра работна среда са: мотивирани служители, 

намаляване на отпуските по болест, нови идеи за персонала и трудовата дейност.  

 

За изграждане на добра работна среда ключова роля имат работодателите. 

 

Роля на работодателите за добра работна среда 

 

- Лидерство чрез намаляване на негативното отношение към хората с увреждания и 

повишаване на информираността на работното място за уврежданията; 

- Общуване с персонала за процедурите и правилата, общуване с лекари и 

специалисти за изграждане на подходяща работна среда за служители с увреждания, 

общуване с работника в процеса на кризисна ситуация или завръщане на работа; 

- Отговорност за въвеждане на промени в работната среда, необходими на 

работниците с увреждания, за да запазят работата си или за да се върнат на работа 

по-бързо. 
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Практическите стъпки обхващат три основни области на интервенция: 

 

 

 

 

 

 

 

Стъпки за превенция Защо са необходими тези стъпки? 

Висшето ръководство 

демонстрира ангажимент 

към позитивната работна 

среда. 

Създаване на подкрепяща работна среда. 

Редовното наблюдение на причините за отсъствие на 

служителите дава възможност за откриване на причини 

за стрес на работното място. 

Ръководството реагира на всяко отсъствие, свързано с 

увреждането или със съпътстващи заболявания. 

 

Преките ръководители са 

обучени да рапознават кога 

един служител преживява 

затруднение и знаят какво 

да правят, ако той се 

нуждае от помощ. 

 

Обучението дава общо знание на ръководителите и те 

могат да разпознават сигналите за стрес, затруднения, 

криза.   

Чрез обучение, ръководителите  развиват умения за 

общуване и водене на индивидуални разговори по 

„трудни” теми. 

 

Спрете стигмата на 

работното място чрез 

въвеждане на подкрепяща 

политика и позитивно 

общуване.  

Разкажете за положителни 

Подкрепящата политика включва действия за справяне 

със стигмата към хората с увреждания на работното 

място. Тя включва правила за общуване, правила за 

превенция на дискриминацията,  др. 

Целият персонал познава и прилага тези правила. 

 

Превенция 

 

Подкрепа при 

проблеми 

 

Завръщане на 

работното място 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0091-С0001 
„Мога да съм полезен -  Модел за социално включване на младежи  

с интелектуални увреждания”  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Инвестира във вашето бъдеще! 
 
 

Настоящият  документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.  Фондация ИСУО 
носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не 

може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и 
социалната политика. 

 

57 

истории за хора с 

интелектуални увреждания 

на вашето работно място. 

 

Осигуряване на обучение за 

целия персонал. 

Използвайте национални ресурси и кампании на 

работното място, за да се намали стигмата върху хората с 

увреждания. Много успешни са кампании, фокусирани 

върху лични истории на хора, които работят. 

Насърчавайте служителите да работят върху 

подобряване на психичното благополучие в работата. 

Уверете се, че всеки член на 

персонала има възможности 

за обсъждане на проблеми 

или повдигане на въпроси 

към прекия ръководител. 

 

Уверете се, че всяко 

оповестяване на проблем 

води към оказване на 

подкрепа. 

Успешна практика са: 

-  редовните онлайн разговори  между служители и 

мениджъри (най-малко веднъж месечно) 

онлайн или в срещи. 

- Ден на отворете вратите - когато персоналът може 

да говори с ръководителите. 

 

Оценка на риска от стрес  Когато нов служител започне работа, се изготвя оценка 

на работата и оценка на рисковете, които биха могли да 

възникнат със служителя.  

Договаря се план за действие за справяне с потенцилните  

рискове, с участието на служителя. 

 

При промяна в работните задачи се прави оценка на 

въздействието върху здравето и се изготвя план за 

действие, за да сведат до минимум рисковете. 

 

Организацията има ясна 

политика за превенция на 

дискриминацията. 

Политиката за превенция на дискриминацията включва: 

- правила за обсъждане на  случаи на обидно отношение 

и тормоз; 

- процедури за спазване на поверителност при обсъждане 

на жалби, отделни случаи; 

- насоки за трудови наставници и преки мениджъри. 

 

Политиката трябва да демонстрира нетърпимост към 

преследването и тормоза на работното място и да бъде 
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разпозната от всички служители. 

Организацията има 

политика за гъвкаво 

работно време, 

включително гъвкаво 

начало на работното време. 

 

Осигуряване на споразумение за началото/ края на 

работното време, когато служителят има потребност от 

гъвкаво работно време.  

Служителите знаят къде да 

получат помощ, ако имат 

трудности, ако 

злоупотребяват с алкохол 

или наркотици  или са 

загрижени за дома или 

работата си. 

Добри практики са: 

- въвеждане на програми за асистентска помощ при 

заетост; 

- разпространяване на брошури и съобщения за 

различните форми на подкрепа, така че всички 

служители да имат информация и достъп; 

- организиране на кампании от доставчиците на 

услуги за последиците от злоупотребата с алкохол 

или наркотици, за ползите от спорт и почивка, за 

методи за справяне с тревожност и стрес; 

- създаване на система за ранно сигнализиране на 

случаи на злоупотреба на алкохол или наркотични 

вещества или при признаци завлошено  психично 

здраве. 

- организиране на кампания за повишаване на 

осведомеността на тези въпроси. 

 

Въведена е процедура за  

подаване на оплаквания и 

всички ръководители и 

служители я познават. 

Въвеждането на процедура за подаване на оплаквания 

гарантира разбирането и включването на целия персонал 

и мениджмънт в нея. 

 Участието на преките ръководители в създаването на 

подобни процедури е част от професионалното им 

развитие. 
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Подкрепа при проблеми Защо са необходими тези стъпки? 

Индидидуален план за 

запазване на работата на 

служител с увреждане и 

връщане на работа след 

период на здравословни или 

други проблеми 

Индивидуалният план за действие подпомага служителя да 

планира завръщането си на работа, да бъде в контатк с 

трудовия наставник, да е информиран за промените на 

работното място, ако има такива. 

 

Преките ръководители 

трябва да търсят помощ, за 

да разбират състоянието на 

служителя с увреждане.   

 

Различните психични 

състояния или проблеми 

изискват различни решения. 

 

Служителят с увреждане се нуждае от подкрепа, за да 

преодолее трудности – на рботното си място, в личния си 

живот или в здравословното си състояние.  

Работодателят може да обсъди здравословното състояние на 

работника със службата по трудова медицина или с личния 

лекар/ друг здравен специалист, ангажиран с лечението му. 

Трудовият наставник и прекият ръководител също трябва да 

са информирани за състоянието на работника и да могат да 

оценява рисковете за него или да въвеждат необходими 

промени. 

 

Необходима е и среща с работника с увреждане за 

обсъждане на потребностите му от подкрепа на работното 

място. 

Информацията за 

здравословното състояние на 

служителя се обменя между 

трудовия наставник, прекия 

ръководител на служителя, 

личния лекар или  съответен 

здравен специалист по 

трудова медицина.  

 

Съществуват различни добри практики на: 

- Организиране на обща среща за здравословното 

състояние на служителя на работното място, на която 

участват трудовия наставник, прекия  ръководител, 

представител на трудова медицина, за да обсъдят 

препоръките на личния лекар.  

- Разговор със служителя с увреждане за 

здравословното му състояние и потребностите от 
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подкрепа, ако има такива.  

- Обсъждане на длъжностната характеристика и 

наличието на потенциални рискове или рискови 

ситуации за служителя с увреждане. 

Със служителя се обсъжда 

индивидуален план за 

връщане на работа, в случай 

на продължителен отпуск  

Изяснете на служителя какво трябва да знаете за неговото 

състояние, за да можете да изготвите работен план за 

завръщането му на работа.  

 

Провеждат се дискусии относно проблемите, които могат да 

възникнат на работното място, какви действия могат да 

бъдат предприети, включително какви разумни подобрения 

са възможни. В дискусиите участват трудов наставник, пряк 

ръководител, личен лекар, медицински специалист по 

трудова медици, представител на синдикатите. 

 

Ако изготвяте доклад за професионалното здравословно 

състояние  на служителя, той се съгласува задължително с 

него, преди всякаква дискусия. 

 

Изготвяне на гъвкав план за 

подкрепа за връщане на 

служителя на работа. 

  

Промените на работното място трябва да бъдт гъвкави, 

съобразно потребностите на служителя - гъвкаво работно 

време, постепенно завръщане на работа, промени на 

работното място, др. 

Разяснете на служителя какви могат да бъдат промените. 

Не прилагайте един универсален план за различните 

служители. 

 

Договаряне и поддържане на 

контакт със служителя по 

време на отпуска 

Планът за поддържане на контакт се обсъжда със служителя 

още в началото на отпуска. 
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Добре е разговорът да бъде подкрепящ и неформален. 

Възможни са различни методи на комуникация със 

служителя по повод неговото възстановяване: 

- Контакт по телефона; 

- Контакт по електронна поща; 

- Среща – когато въпросите трябва да се обсъждат 

ясно и открито; 

 

Прави се редовен преглед на плана за контакт и на плана за 

връщане на работа. 

 

Обсъдете въпроси или 

тревоги в екипа във връзка с 

отсъствието на служителя 

Предложете обучение на целия колектив. 

Обсъдете защо отсъства служителя с увреждане. 

Обяснете причините за промените в натоварването н 

колектива и се опитайте да постигнете разбиране сред 

колегите. 

Обсъдете със служителя с увреждане какво и как да се 

споделя по повод на неговото състояние. 

Информирайте колектива накратко за промените, които се 

предвиждат, в подкрепа на завръщането на работа на 

служителя с увреждане. 

 

Разпределете задачите на 

отсъстващия служител сред 

колегите му в екипа. 

Разпределете работата сред екипа.  

Не оставяйте недовършена работа на служителя, която той 

да довършва, когато се върне на работа. 

 

Разпределете ролите и отговорностите в екипа, така че да се 

справят с всички задачи, като получат подкрепа от 

ръководството. 
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Запознайте служителя с подкрепата от екипа и го 

информирайте, че не трябва да се безпокои. 

 

Изгответе правила за реда и 

дисциплината на работното 

място, която поддържа реда, 

без да санкционира 

служителите с увреждания. 

Разработването и прилагането на ясни правила за 

присъствието, реда и дисциплината прави служителите 

информирани и отговорни. Правилата служат за защита на 

работниците със здравословни проблеми, без да позволяват 

безпричинни отсъствия.  

Обучението на персонала относно правилата за присъствие, 

реда и дисциплината подпомагат ефективната работа на 

екипа. 

Преките ръководитеи са обучени какви мерки да 

предприемат при отсъствие на служители.  

 

Стъпки за завръщане на 

работното място 

Защо са необходими тези стъпки? 

Организиране на 

предварителна среща със 

служителя 

Организирайте предварителна среща със служителя на 

място, което той предпочита – на работа или на неутрално 

място (у дома, в близкото кафене, парк). 

 

Обсъдете промените в работата, особено тези на 

професионалните роли и отговорности, ако има такива. 

Изяснете взаимните очаквания при завръщането на работа 

на служителя. 

 

Съсредоточете се върху здравето на индивида и неговото 

благополучие. 

 

Организирайте обща среща със служителя, представител на 

синдикатите, трудовия наставник и пряк ръководител. 

 

Изготвяне на план за 

завръщане на работното 

място 

Обсъдете и изгответе съвместно със служителя план за 

завръщане на работното място, подкрепен от трудовия 

наставник, прекия ръководител и друг специалист, при 
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необходимост. 

Дискутирайте промените на работното място, включително 

в работното време, така че служителят да разбере 

отговорностите и задачите си. 

Договорете работен план, в който текущо ще се проучва 

напредъка на служителя. 

 

Трудовият наставник и пряк 

ръководител знаят как да 

подкрепят служителя. 

Личният лекар или друг медицински специалист дават 

препоръки към професионалнта роля на служителя и дали са 

необходими някакви промени. Препоръките се дискутират 

със служителя. 

 
Информиране на колегите за 

завръщането на работа на 

служителя с увреждане 

Колегите на служителя с увреждане са информирани за 

неговото авръщане и а евентуалните промени на работното 

място и в работните задачи.  

 

Информирайте колегите, които са повлияни от промените в 

работното време и задачи и им окажете подкрепа за 

осъществяване на тази промяна.  

 

Запазете поверителност за личната информация за служителя 

с увреждане, съобразно неговото желание. . 

 

Подготовка за завръщане на 

работното място. 

 

Почистете и подредете работното място на служителя с 

увреждане. 

Ако работното място е било ползвано от друг служител, 

възстановете предишните условия и среда. 

Обсъдете със служителя кой е работил по неговите задачи. 

 

Изпълнение на договорения 

план за завръщане на 

работното място. 

 

Служителят започва своята работа съобразно разработения 

нов план, с подкрепата на трудовия наставник, пряк 

ръководител, колеги. 

При необходимост, на служителя се оказва допълнителна 
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 подкрепа чрез: 

- Асистентска помощ за заетост; 

- Помощни технологии; 

- Обучение. 

Екипът също може да бъде подкрепен чрез обучение и 

супервизия. 

 

Практическите стъпки на служителите с увреждане и работодателите се 

осъществяват координирано и с обща цел – заетост в позитивна и гъвкава работна среда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wan, 
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