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Съкращения

АСП

Агенция за социално подпомагане

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ЗЗД

Закон за закрила на детето

МЗ

Министерство на здравеопазването

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

НПО

Неправителствени организации

ОА

Общинска администрация

ОЗД

Отдел „Закрила на детето”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ППЗЗД

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

ППЗСП

Правилник за приложение на закона за социално подпомагане

СУПЦ

Социален учебно-професионален център

ТД

Териториална дирекция

ТЕЛК

Териториални експертни лекарски комисии
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Въведение
Настоящият документ е изготвен като част от работата по проект „Мога да съм полезен Модел за социално включване на лица с интелектуални увреждания”, финансиран по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Документът е разработен от български
и холандски експерти от Фондация „Институт за социални услуги в общността” и Фондация
„Де Пасарел” - Холандия.

1. Място на документа в процеса на работа по проект „Мога да съм
полезен”
Анализът е съгласуван с основните моменти от Теоретичния модел за предоставяне на
социални услуги на млади хора с леки интелектуални увреждания, както следва:
- Проследява функционирането на услугата СУПЦ съобразно изведените потребности:
обхванати възрастово потребители, предлагани дейности за подкрепа, форми на ангажиране,
специфики на потребителите;
- Проследява администрирането на услугата СУПЦ предвид осигуряване
необходимата подкрепа и изследване на финансовите параметри на доставката й;

на

- Изследва услугата СУПЦ според области на анализ – достъп до услугата, оценка на
потребностите, предоставяна подкрепа и координация.
Документът съдържа анализ на резултатите от проведено проучване на практиката от
доставката на социалната услуга СУПЦ и тяхното превеждане в заключения относно
ефективността и ефикасността на услугата, както и в препоръки за Модела за социално
включване. В него са включени и препоръките на експертите от Де Пасарел, изготвени на база
социалната практика в Холандия и България.
Анализът дава рамката и отправната точка при изготвянето на Модела за социално
включване, който е насочен към оптимизиране на съществуващата практика, въз основа на
потребностите на младите хора с леки интелектуални увреждания. Ролята на документа е да
очертае добрите елементи на съществуващите услуги, както и пропуските, в които трябва да се
работи и да зададе насоките на работа по Модела за социално включване.
Във връзка с изготвения в Дейност 3 „Преглед на актуални стратегически и нормативни
документи за социални услуги за хора с интелектуални увреждания”, проучването доведе - във
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всяка от изследваните области - до формулирането на допълнителни въпроси по отношение и
мястото и координацията на необходимите социални и образователни услуги за млади хора с
интелектуални увреждания. Тези въпроси ще послужат за изготвянето на конкретни
предложения от екипа на проекта по отношение на актуалната нормативната уредба, касаеща
услугите за целевата група младежи.

2.

Цел, участници и обхват на анализа

Цел на анализа
Документът има за цел да представи обобщение на резултатите от проведеното проучване
на практиката от доставката на социалната услуга СУПЦ и да направи съпоставка с изведения в
началото на проекта теоретичен модел, в който са представени потребностите на лицата с леки
интелектуални увреждания.
Резултатите от анализа, показват ситуацията, в която се намира грижата и подкрепата за
младежите с леки интелектуални увреждания, с което в рамките на проекта се очертава
съдържателно областта, която трябва да бъде запълнена от Модела за социално включване и
стратегията за неговото прилагане.
Изследвани услуги и лица
За целите на проучването бяха избрани три социални услуги СУПЦ:
- СУПЦ „Св. Климент Охридски”, с. Овча могила, община Свищов;
- СУПЦ „Св. Георги”, гр. Пловдив;
- СУПЦ „Княз Борис I”, София.
Те отговарят на следните одобрени от екипа и партньорите на проекта критерии:
Да предоставят качествена грижа, съобразно стандартите на АСП т.е. да са
показали, че са услуга, която се ползва с „добро име”, тъй като други измерители за
качество на грижата не са налице;
-

Да не са в процес на закриване или трансформиране;

-

Да са разпознати от общините си като полезни и необходими услуги;

-

Да предоставят подкрепа за повече от 40 представители на целевата група;

Да са разположени в различни по вид общини – малка и голяма община, за да
проследят спецификите на функциониране, свързани с това;
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Да имат разнообразни практики на подкрепа, които да дават възможност да се
оценят особеностите;
Да имат желание и интерес за участие в проекта и да имат желание да работят за
развиване на услугата.
Този избор даде възможност за обективност на данните, съпоставимост на резултатите и
анализ на спецификите по отношение на разнообразието на дейностите за подкрепа и
методическата работа.1
Изследваните лица са представители на целевите групи и включват 58 лица2 , както следва:
-

потребители на услугата СУПЦ – 19 лица;

-

директори – 8 лица (от които 2ма в СУПЦ- Овча могила);

-

персонал – социални работници и педагогически персонал – 22 лица;
-

Анализът на
ефективността и
ефикасността на услугата
включва изследване на
услугата спрямо:
- Дефиницията в
нормативната база;
Социалната
релевантност, съгласно
политическите
приоритети;
-

общинска администрация – 9 лица.

Обхват на изследването
Изследването на практиката на доставка на
социалната услуга СУПЦ бе ориентирано в 2
направления:
– проучване на мнението на потребителите и
работещите в услугата за нейния смисъл, качество и
потребности от развитие;
– и изследване на фактологическа информация за
дейността и функционирането на услугата.

Събраната информация и данни бяха съпоставени с
проведеното изследване на нормативната база в сферата
на образованието, здравеопазването и социалната
система, където са регламентирани достъпа до социални
услуги (ТЕЛК решения), подкрепата, която се
предоставя, образователните услуги, подпомагането на
пазара на труда. Наред с това, данните бяха съпоставени с Теоретичния модел за социално
Потребностите на
целевата група.
-

1

От прегледа на актуалните политики и практики стана видно, че всяко СУПЦ има собствена методика, което
позволява да са налице различни практики за подкрепа на младежите с интелектуални увреждания. Тази
специфика се проследява в проведеното проучване.
2
С 4 лица повече от планираното.
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включване, в който са описани потребностите и типа подкрепа, от които се нуждаят младите
хора с леки интелектуални увреждания в специфичния период на преход от детството към
зрялостта.
Въз основа на събраните данни и съпоставките бяха подготвени следните анализи:


Актуална практика на доставката на социалната услуга СУПЦ

Представени са целта, дейностите за подкрепа, потребителите и персонала на социалната
услуга СУПЦ. Обобщени са данните от изследваните 3 СУПЦ и в приложение са представени
специфичните резултати за всяка от услугите.


Анализ на ефективността и ефикасността на социалната услуга СУПЦ

Анализът на ефективността и ефикасността на услугата включва паралелното изследване
на дейностите, целевата група и структурата на персонала съпоставени спрямо:
- Дефиницията на социалната услуга, зададена от нормативната база (ППЗСП);
- Социалната релевантност на услугата съгласно политическите принципи и приоритети в
социалната сфера (Конвенцията за правата на лицата с увреждания на ООН, концепцията за
социално включване и деинституционализацията);
- Потребностите на целевата група (Теоретичния модел на потребностите от социални
услуги).
Анализ на силните и слабите страни на социалната услуга СУПЦ, според нейните
ползватели и работещите в нея.


Анализът е направен на основата на обратна връзка от 4-те групи изследвани лица и
изразеното от тях мнение в анкетите по отношение на актуалната практика на услугата СУПЦ,
силните и слаби страни на услугата и потребностите от промени и развитие.
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3.

Актуална практика на доставка на социалната услуга СУПЦ

Представянето е изготвено на база на събраната информация в три СУПЦ (гр. София, гр.
Пловдив и с. Овча Могила) за:
- дейностите за подкрепа,
- целевата група
- длъжностно разписание на персонала.
Представено е обобщение на данните за целта, дейностите за подкрепа, особеностите на
потребителите (целевата група) и структурата на персонала в
услугата. Подробно представяне със особеностите за всяко от
изследваните СУПЦ е дадено в приложение:
Практиката на
доставка на услугата
- Приложение 1. СУПЦ „Св. Климент Охридски”, с.
СУПЦ напълно
Овча Могила;
съответства на
- Приложение 2. СУПЦ „Св. Георги”, гр. Пловдив;
дефиницията на услугата
– а именно
- Приложение 3. СУПЦ „Св. Княз Борис”, гр. София
предоставянето на
професионално обучение
3.1.
Цел на услугата СУПЦ
на млади хора в риск.
Целта на услугата описва нейното предназначение
спрямо потребностите на хората, които подпомага. По-долу е
представена целта на услугата СУПЦ, както е определена в Правилника за приложение на
закона за социално подпомагане (преходни и заключителни разпоредби) и така, както я виждат
и разбират потребителите и работещите в услугата:


Определение на социалната услуга СУПЦ (ППЗСП):

"СУПЦ" е комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на: а)
лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години; б) деца в риск,
навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 - ППЗЗД (при съгласие на
родителя за ползване на социална услуга или като мярка за закрила.


Разбиране за социалната услуга СУПЦ в практиката на доставка:

Общо споделено мнение на всички изследвани лица е разбирането, че СУПЦ е услуга в
подкрепа на професионалната квалификация и реализация на младите хора, както и за подкрепа
за независим живот, с фокус върху професионалното обучение. Осигуряването на настаняване,
10
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.

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!

както и подкрепата за изграждане на умения за самостоятелност в грижата за себе си и
поддържането на бита има вторично място. Изследваните лица виждат ползването и развитието
на услугата в комбинация с услуги за настаняване като Преходно жилище, Защитено жилище,
др.
Обобщение
Практиката на доставка на услугата СУПЦ напълно съответства на дефиницията на услугата – а
именно предоставянето на професионално обучение на млади хора в риск.
Осигуряването на условията за живот има вторично място, а дейностите за изграждане на
индивидуална мрежа от контакти и умения за поддържането й не са елемент на целта на
услугата и се предоставят според конкретните разбирания на персонала в някои от услугите.
3.2.

Дейности в социалната услуга СУПЦ
СУПЦ предоставя подкрепа в три направления:
- подкрепа за придобиване на умения за труд и професионална реализация
- подкрепа за настаняване и умения за самостоятелен живот
- подкрепа за придобиване на социални умения (изграждане и поддържане
на лична социална мрежа)

Въпросите, които са изследвани в тази секция се отнасят до конкретните параметри на
предоставяне на подкрепа в тези три направления в СУПЦ. Изследва се степента, в която
реалната практика на предоставяне на дейностите в СУПЦ се припокрива с потребностите от
подкрепа съгласно Теоретичния модел. Изведени са изводи за всяка от дейностите – силни и
слаби страни.
3.2.1. Дейности за подкрепа за придобиване на умения за труд и
професионална реализация (включване в труд/доход)

Съгласно Теоретичния модел необходимите дейности за подкрепа за младежите с леки
интелектуални увреждания с цел придобиване умения за труд и професионална реализация са:


професионално обучение;



професионална практика;



работа в реална трудова среда с подкрепа.

Те съответстват на различните фази в периода на преход от юношество към зрялост, както
следва:
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интензивно обучение



затвърждаване на умения



придобиване на самостоятелност

Дейностите, които се предоставят в СУПЦ в направление „Умения за труд и
професионална реализация” са:
Общо и професионално обучение в СУПЦ за период до 3 години
1

Общо образование

2

Професионално обучение по специалности

3

Дейности, извън учебния план – спорт и извънкласни дейности

Общо образование: Общото образование в СУПЦ е слабо застъпено. Единствените
предмети включени в общообразователната програма са български език и математика.
Младежите завършват СУПЦ без необходимата базисна подготовка.
Професионално обучение: СУПЦ предлага за период до 3 години дейността
професионално обучение по различни специалности. Макар това да е ключова дейност, СУПЦ
не са легитимни в предоставянето на тази подкрепа. Някои СУПЦ са регистрирани като
Центрове за професионално обучение. Но дори като такива, тяхната дейност не съответства на
Закона за професионално обучение, тъй като предоставят обучение с продължителност 3
години, а Центровете за професионално обучение следва да предлагат курсове до 1 година за
лица над 16 години за професионална степен А и т.нар.”част от професия”. Две от СУПЦ дори
не са регистрирани като Центрове и издаваните от тях сертификати са нелегитимни.

Без да се отрича необходимостта СУПЦ да бъде в състояние да издава легитимни
сертификати на своите потребители, трябва да отбележим съгласно резултатите от
изследването, че успехът в интеграцията на младите хора на пазара на труда и в живота не се
дължи на наличието на сертификат, а на изградените умения за социално справяне, за труд и
подкрепящата мрежа в общността. (за това виж. Обобщение на предоставените данни за
успешно интегриралите се младежи, завършили СУПЦ).
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Дейности, извън учебния план: Предоставянето на тези дейности способстват за развитието

на социални умения, които също играят съществена роля за повишаване възможностите за
професионална реализация. В СУПЦ се предлагат спортни и други форми на извънкласни
дейности.
Относителна съпоставка между необходимата подкрепа (съгласно Теоретичния
модел) и предоставяната подкрепа в СУПЦ

Направление: придобиване на умения за труд и професионална реализация

Графика 1

Успехът в
интеграцията на младите
хора на пазара на труда и
в живота не се дължи на
наличието на сертификат,
а на изградените умения
за социално справяне, и
подкрепата, която
получава след напускане.

Графика 1 изобразява необходимата подкрепа за младежите с леки интелектуални
увреждания съответно във фазите на: 1 Интензивно обучение, на 2. Затвърждаване на умения и
3. Придобиване на самостоятелност и съответно реално предоставяната подкрепа от услугата
13
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СУПЦ. Съпоставката е относителна и не е въз основа на точно количествено измерване, но
въпреки това могат да се направят следните категорични изводи:
във фазата на Интензивно обучение (Фаза 1) СУПЦ предоставя значителна подкрепа на
младежите. Усилията са насочени в осигуряване на подкрепа за придобиване на професионални
умения по различните специалности. Друг е въпросът обаче, доколко за тези специалности има
необходимото търсена на пазара на труда и доколко учебната програма в професионалните
направления и начина на преподаване на теория и практика наистина гарантират, че в края на
учебния цикъл (обикновено 3 годишен) младежите са усвоили професионални умения на
необходимото ниво и са подготвени за реална трудова ситуация.


по отношение на професионалната практика във фазата на Затвърждаване на умения,
подкрепата, предоставяна от СУПЦ е твърде недостатъчна в сравнение с потребностите. В този
ключов етап младежите се нуждаят от голяма подкрепа и предоставяне на различни
възможности за практика. Това е ключовият етап, на който младежите реално се утвърждават
като „хора, които умеят да упражняват някаква професия”. Той е много важен освен за
усъвършенстване на практическите трудови умения, така и за изграждане на усещане за
сигурност и самочувствие. СУПЦ полагат усилия в тази насока, но те далеч не


По отношение на подкрепа при работа в реална трудова среда във фазата на
Придобиване на самостоятелност, можем да твърдим, че от страна на СУПЦ такава почти
липсва. Този тип подкрепа не е във фокуса на СУПЦ, а за съжаления и на никоя друга социална
услуга и организация в България. По тази причина връзката между професионалното обучение
и реализацията на младежите в реална трудова ситуация е прекъсната. Единици са тези, които
успяват да намерят работа и да упражняват усвоената в СУПЦ професия.


Изводи за силните и слабо страни:
Силни страни

Слаби страни:

Подходът
на
услугата
СУПЦ
е Твърде теоретична програма – теоретичните познания
специализиран: насочен е към отчитане на и изпити върху теория не съответстват на
специфичните особености и потребности на способностите на младежите.
групата „млади хора с леки интелектуални
увреждания”.
Предлага се професионално обучение, което Твърде кратка обучителната програма и твърде кратка
е насочено към развитие на практически практика (само като част от обучението)
умения и усвояване на професия
Ориентацията към намиране на работа на Професионалното обучение не е допълнено от
младежите и включването им в обществото необходимите за постигане на устойчивост в уменията
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мотивира
екипите
да
работят
за и трудовите навици практика и подкрепена заетост в
преодоляване на поведенчески особености и реална трудова среда.
за изграждане на социални умения.
Допълнителни дейности за спорт, свободно
време, които позволяват включване в
различни социални групи, усвояване на
важни за живота умения и социални
контакти.

Няма разработена и внедрена скала за оценка на
компетентностите за полагане на труд и за
специфичните умения по професии, която да е в
основата на оценката за напредъка.
Фокусът върху израждането на социални умения е
ограничен и не включва системна и целенасочена
работа за изграждане на социални контакти и умения
за поддържането им.

Жилищно настаняване и подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот

Настаняване и подкрепа за
усвояване на умения за
самостоятелен живот

Настаняване

Умения за самостоятелен живот

Съгласно Теоретичния модел необходимите дейности за подкрепа на младежите с леки
интелектуални увреждания с цел придобиване умения за самостоятелен живот са:


Интензивна подкрепа за самостоятелен живот



Средно –интензивна подкрепа за самостоятелен живот



Слабо-интензивна подкрепа за самостоятелен живот
15
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Те съответстват на различните фази в периода на преход към зрялост, както следва:


интензивно обучение



затвърждаване на умения



придобиване на самостоятелност

Разбира се жилищното настаняване (за тези, които имат нужда) е необходимо условие, но
начинът на неговото предоставяне трябва да бъде съобразен отново със фазите в периода на
преход към зрялост, както следва:
 24 часова резидентна услуга
 Подкрепено жилище
 Самостоятелен живот с асистентска подкрепа

II. Осигуряване на настаняване в резидентна услуга с интензивна подкрепа
1.

Целогодишно настаняване /включително ваканциите/

2.

Целогодишно - през учебната година

3.

Само през учебните дни (понеделник-петък)

4.

Само обучение в СУПЦ, без настаняване в СУПЦ или друга резидентна услуга

Подкрепата за настаняване макар да е в допълнение към професионалното обучение,
съгласно дефиницията е ключова и към нея е насочена голяма част от финансовия ресурс.
Тъй като подкрепата се предоставя в тип „интернатна форма” услугата СУПЦ има полуинституционален характер.
Относителна съпоставка между необходимата подкрепа (съгласно Теоретичния
модел) и предоставяната подкрепа в СУПЦ за усвояване на умения за самостоятелен
живот
Графика 2
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Изводи:
Силни страни:

Слаби страни:

Персоналът, ангажиран с професионалното Институционалния тип грижа при интернатни
обучение и този, ангажиран в интерната за условия
е
свързан
с
ограничена
настаняване е различен
самостоятелност: младите хора нямат условия

да се грижат самостоятелно за приготвянето
на храната, хигиената (на своите вещи, стая и
общите
помещения),
снабдяването
с
необходимите предмети и продукти и пр. – те
живеят в капсулирана среда, което се отразява
и на възможностите да реализират правата си;
Осигуряването на различни места за провеждане Средата – помещенията – в които е
на обучителните дейности и занимания и на организиран
личния
им
живот
не
мястото за живот.
предразполагат към семейна или домашна

атмосфера и създаването на такава, което
изключва поддържането или създаването (ако
е нямало такива) на умения за самостоятелен
живот в нормална жилищна среда. Само
допълнителни услуги като Преходни жилища
позволяват за малцина и за ограничен период
от време да живеят при условия близки до
домашните.
Гъвкавостта на предоставяне на настаняване
съобразно спецификата на потребностите на
младежите – частично настаняване, само за
определени периоди или целогодишно.

регулирано като елемент на услугата (в
нейната дефиниция), с което не може да се
проследи реално финансовото изражение на
този аспект на подкрепата и съответно да се
остойностява съобразно нуждите на всеки
конкретен младеж;

Комбинирането на услугата с други услуги за
настаняване,
които
позволяват
по-голяма
самостоятелност и възможност за изграждане на
умения за самостоятелен живот за проследяване

Подкрепата за настаняване и изграждане на
умения за самостоятелен живот е ограничена
до срока на обучение съгласно 3 годишните
програми за обучение, а не е обвързана с
на напредъка в изграждане на уменията за реално
изследване
на
уменията
за
самостоятелност и подкрепата за настаняване самостоятелност на младите хора и
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не е организирана в цикъл, който да осигурява постигнатия от тях напредък.
намаляване на интензивността на подкрепа, с
нарастването
на
способностите
за
самостоятелен живот.
Настаняването не е специфично
Не се прилага обективна методика

Подкрепа за усвояване на умения за социален живот (изграждане на лична
социална мрежа)
Съгласно Теоретичния модел необходимите дейности за подкрепа на младежите с леки
интелектуални увреждания с цел усвояване на умения за социален живот:


Подкрепа за изграждане на мрежа от контакти



Подпомагане за изграждане на самостоятелност в създаване на контакти



Подкрепа за поддържане на мрежа от контакти
Те съответстват на различните фази в периода на преход към зрялост, както следва:


интензивно обучение



затвърждаване на умения



придобиване на самостоятелност

Дейностите, които се предоставят в СУПЦ в направление „Умения за социален
живот” са:

III. Изграждане на социални контакти извън услугата
1

Чрез включване в извънкласни форми и практика

.

Изграждането на мрежа от контакти не е ключова дейност за подкрепа на СУПЦ и се
явява като подкрепа, само в резултат на разбиранията на професионалистите, работещи в
нея. Тази дейност не е регламентирана – дефинирана, методологически описана, а дори и не
се разпознава като ключова за успешния самостоятелен живот на младите хора след
напускане на услугата.
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Относителна съпоставка между необходимата подкрепа (съгласно Теоретичния
модел) и предоставяната подкрепа в СУПЦ (практика) за усвояване на умения за
социален живот (изграждане на лична социална мрежа)

подкрепа

Графика 3

Изводи:
Силни страни:

Слаби страни:

Професионалистите, които работят в СУПЦ
разпознават нуждата да подпомагат и
създават условия младите хора да изграждат
контакти с хора от общността, с които да
запазят отношение и които да могат да ги
подкрепят и за в бъдеще.

Тази дейност за подкрепа не е напълно
разпозната като ключова и към нея не се
подхожда професионално и методически
последователно.
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Не се прилагат инструменти за подпомагане
на тази дейност и няма разбиране, че и тя
като другите дейности за подкрепа е
свързана с различни фази, през които
минава и интензивността изисква различна
намеса
и
различен
характер
на
професионалната подкрепа.

Съпоставка на тази дейност спрямо необходимата подкрепа за изграждане на
устойчиви умения за самостоятелен живот за младите хора с леки интелектуални
увреждания.
Изграждането на лична социална мрежа е ключово за младите хора с леки
интелектуални увреждания, тъй като им осигурява необходимата подкрепа в близкото им
обкръжение, от която се нуждаят за да живеят самостоятелен и независим живот.

3.3.

Потребители

Потребителите на социалната услуга СУПЦ се определят от правилника на ЗСП, както
и от конкретните направления или заповеди, които издават териториалните дирекции по
местоположение на социалните услуги. Тези териториални дирекции (ДСП) реално
интерпретират и прилагат на практика нормите на ППЗСП. Проучването показа, че
профилът на потребителите на всяко СУПЦ илюстрира специфичните разбирания и
интерпретации на екипите териториалната структура на АСП, която контролира достъпа до
услугата.

3.3.1.Потребители, съгласно дефиницията в ППЗСП:

ППЗСП определя много широко профила на потребителите на социалната услуга.
Посочените по-долу групи реално означават, че почти всяко дете, може да попадне или по
желание на родителите си или по желание на социалните служби (ОЗД) в СУПЦ:
а) лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години;
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б) деца в риск, навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 –
ППЗЗД.
Нормите посочени в Правилника към Закона за закрила на детето реално насочват към
възможността родител да поиска ползване на социалната услуга или тя да бъде предложена
на детето като мярка за закрила.

Обобщение:

1. По отношение на работоспособността – никъде в дефиницията не е поставено по
никакъв начин индикация към това, към кои точно лица с намалена работоспособност е
насочена подкрепата в услугата СУПЦ, нито процента определена нетрудоспособност.
2. Тази широка дефиниция очертава нехомогенния характер на потребителите на
социалната услуга СУПЦ и невъзможността да се говори за нея като за услуга профилирана
за лица с леки интелектуални увреждания. СУПЦ е дотолкова услуга за „лица с леки
интелектуални увреждания”, доколкото в известна степен такава е практиката (като
наследство от миналото). Нехомогенния състав на потребителите не позволява
провеждането на методически последователна професионална работа с младежите –
характерът на проблемите на младите хора с леки интелектуални увреждания е свързан с
ограниченията в когнитивните и адаптивните им способности, което изисква
последователна методическа работа за изграждането на умения.
Младите хора с емоционални или леки поведенчески особености (тук категорично не
влизат млади хора с поведенчески проблеми, нито такива с психични проблеми) могат в
известна степен да се считат за множество в СУПЦ, което съвпада или частично се
припокрива с характеристиките на леки интелектуални увреждания. Младежите с
изоставане в развитието в резултат на социална или семейна занемареност също само
частично отговарят на характеристиките на леки интелектуални увреждания. В този смисъл
тяхното категорично приравняване на младежи с леки интелектуални увреждания е нередно
и необосновано. Специално за младежите от лоша социална и семейна среда акцентът при
подкрепа би трябвало да бъде единствено в повече работа с тях за справяне в училище и в
никакъв случай не толкова специализирана работа, от каквато се нуждаят връстниците им с
изявен интелектуален дефицит.
Методиката на работа за младежи с леки интелектуални увреждания трябва да се
основава на оценка на интелектуалното функциониране и на способностите. Тук причината
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за дефицита не е от голямо значение – ако е налице дефицит, то методиката на работа е
идентична.
Не е възможно една и съща методика да бъде прилагана успешно за пълноценното
развитие на младежи със съвършено различно ниво на функциониране. Категорично
младежите с умерена умствена изостаналост, младежите с психични разстройва, или с
други увреждания изискват различен професионален подход и смесването на групите и
прилагане на единна методика е неуместно.
3. Тази широка дефиниция също така позволява на ТД на АСП да бъдат избирателни
при насочването на младите хора и да проявяват субективни разбирания (вж. сравнение на
профила на потребителите в 3-те изследвани СУПЦ).
4. Нелогична е фиксираната възраст 16 години като долна граница за достъп до
услугата. Не е обосновано на какво почива изборът на точно тази възраст:
- Възможно е да е обвързана с възрастта за задължителното образование до 16 г., но
също така етапът на основно обучение приключва след 8 клас, което за повечето деца,
посещаващи общообразователно училище е на възраст навършени 14 или 15 години.
- Възможно е да е търсена връзка между правото на труд, което по закон позволява на
деца на 16 години да упражняват трудова дейност (при контролирани условия), но реално
потребителите на услугата СУПЦ само се обучават, те не работят и с това подобна връзка
се обезсмисля.
Съпоставяйки възрастта на достъп до професионално обучение в практиката в
Холандия – младите хора се нуждаят от много по-ранно стартиране на професионалното
обучение и работата по изграждане на социални умения, които са необходими за
интеграция на пазара на труда (самодисциплина, следване на правила, изпълняване на
задачи и пр.).

3.3.2.Профил на потребителите на социалната услуга СУПЦ
На практика профилът на потребителите е различен в различните изследвани СУПЦ.
Причините за разликите са от една страна свързани с местните условия в различните
общини, в които се предоставя услугата и от друга, с нагласите и разбиранията на екипите в
Териториалната дирекция на АСП, които издават направления или заповеди за ползване на
услугата.
Общ брой изследвани потребители за 3те СУПЦ : 243 младежи
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 По възраст на постъпване
Дефиницията позволява услугата да се ползва както от деца (16-18 г.), така и от лица,
навършили 18 г. Възрастта на постъпване на младежите е изследвана с цел да се определи, в
каква възраст най-често се явява потребността от дейностите за подкрепа, предоставяни от
СУПЦ.
Характерна е тенденцията за прием и на младежи под 16 г. (в трите СУПЦ), тя се
обяснява от възрастта на която младежите завършват основния етап на образование – 14 15 години и от необходимостта да бъдат обхванати в някаква услуга.

Изводи:
Силни страни:

Слаби страни:

Положителна е възможността в СУПЦ да се
предоставя подкрепа и на деца и на
възрастни, като водещото е изграждането на
собствени умения, от които те се нуждаят за
самостоятелен живот

Не е обоснована долната граница на достъп
до услугата 16 години.

Според изследваните лица има потребност от снижаване на възрастта на
потребителите и прием на деца от 14-годишна възраст, тъй като това е чувствителен и
важен период за развитие на социални и професионални компетенции, както и период с
висока степен на риск от занемаряване на детето в семейството или в институцията,
отпадане от обучение, рисково поведение и социална изолация.
24
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.

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!

НБ! Показателна е потребността от специализирана обучителна дейност, насочена към
младежите с леки интелектуални увреждания (и други групи младежи, които имат сходно
ниво на функциониране), която да е фокусирана към изграждането на умения за труд
(професионални и социални) и достъпът до която да не бъде възрастово ограничен до 16 г.
 По причини за постъпване
Дефиницията на ППЗСП позволява причините за настаняване да бъдат различни, което
категорично показва, че услугата СУПЦ не е в чист вид услуга насочена към младежи с
леки интелектуални увреждания.
При повечето потребителите причината наистина е наличието на увреждане (66%) в
сравнение с тези настанени по социални причини (34%).
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Графиката категорично показва, че младежите с леки интелектуални увреждания в
СУПЦ са по-малко от ½ от младите хора, които ползват социалната услуга. Т.е. не може
изобщо да се твърди, че това е услугата за млади хора с леки интелектуални увреждания.
Както се вижда към СУПЦ се насочват много деца с тежки увреждания (22 %) – тъй
като услугата реално играе ролята на „буфер” – място за живот, в което освен това има
условия за смислени занимания за млади хора с по-тежки увреждания, излизащи от
институция. Всички деца с тежки увреждания са настанени в институция и за тях СУПЦ е
спасителен остров, който позволява да не попаднат в специализираните институции за
възрастни, където са обречени на деградация. При тях причината очевидно не е
професионално обучение, при все, че ако посещават дневен център с дейности насочени
към развитие тези младежи могат да усвоят и развият умения за труд, съответстващи на
техните способности и да имат своята реализация в специализирани трудови центрове към
дневните центрове.
Настанените в услугата потребителите по социални причини са 1/3 от общия брой
потребителите. Характерно е, че са налице сериозни разлики в 3те изследвани СУПЦ.
Повече информация за характера на проблематиката при тях се вижда от семейния профил
на ползвателите на услуга.
 Според семейната си ситуация
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Потребителите на социалната услуга независимо от степента или характера на
увреждане според семейната си ситуация се делят на такива, които нямат семейство (идват
от институция – специализирана институция или помощно училище) или имат семейство,
което има ограничен капацитет и не може да им окаже необходимата подкрепа за това да се
интегрират в общообразователната система и пазара на труда.
В този смисъл семейната ситуация е определяща за ползване на услугата.
Професионалистите в СУПЦ споделят, че при тях ползват услугата за настаняване
младежи, които биха могли да живеят в домашната си среда, ако имаше услуга, която може
да им окаже необходимата подкрепа в семейството.

 Според завършен етап на образование
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Завършеното образование показва цялата динамика на образователната система и как
услугата СУПЦ не може да бъде мислена като част от образователната система, каквото
интенция е налице предвид дефиницията й.
Очевидна е, също така, недостатъчната продължителност на обучението в помощните
училища, тъй като повече от 65 % от младежите идват в СУПЦ от там. СУПЦ се явява от
една страна продължаване на обучението им и от друга, или отново «буфер» пред
опасността да отпаднат от пазара на труда. Не е налице подкрепа – практика и подкрепена
заетост, които да продължат да подпомагат младите хора след напускане на помощното
училище в това да се интегрират на пазара на труда.
От изследването става видна липсата на гъвкавост на образователната система от която
реално отпадат деца и младежи, които имат широк спектър от проблеми и които нямат
подкрепящата среда. За тях е невъзможно да преодолеят «високия праг на образователната
система».
 Според услугата / институцията, от която идват
Обобщените данни сочат, че младежите в СУПЦ идват най-често от:
1. от ДДЛРГ
2. от семейство
3. от Помощно училище
4. от ЦНСТ
5. Друго3
Изброяването е в низходящ ред, което показва, че най-често младежите преди да
постъпят в СУПЦ са живели в ДДРЛГ.
3.4.

Достъп до услугата

Достъпът до услугата СУПЦ най-вече зависи от субективното решение на служителите
на ТД на АСП, които реално определят кои младежи попадат в целевата група на СУПЦ.
Услугата служи за буфер и предотвратяване попадането на младежите в институции за
възрастни.
СУПЦ реално компенсира липсата на подкрепа за много целеви групи. Критериите
за достъп са субективно определени, което задава нехомогенноста на потребителите в

3

Друго може да бъде: ВУИ, ДД, ДДМУИ, СПВУИ, СУПЦ, Кризисен център, Защитено жилище.
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услугата и е пречка за провеждане на качествена и професионално методически издържана
професионална работа за нуждите на потребителите.
3.5.

Оценка на потребностите

Ключов въпрос: ТЕЛК не може да бъде основание за достъпа – защото методиката за
определяне на лека степен не отговаря на световните и европейски стандарти (СЗО – МКБ10). Не необходима медицинска експертиза за това състояние – достатъчно е да се проследи
интелигентността и адаптивните способности, те сами по себе си са показателни и повече
експертиза не е необходима.
Друг съществен проблем е, че в СУПЦ уменията на младите хора не се изследват нито
при приема нито при доставката на услугата, нито на изхода.
Ако ще се смесват целеви групи т.е. потребители с различен профил то отправната
точка следва да бъде – сходност и съпоставимост на ниво на функциониране на входно
ниво и сходност в определяне на перспективата – докато например перспективата за млад
човек с ЛИУ е да бъде напълно интегриран и самостоятелен, то за младеж с по-тежки
разстройства, поведенчески проблеми не може да се говори за подобна перспектива – той
винаги ще има нужда от професионална подкрепа и влиза в категорията на хората,
нуждаещи се от дългосрочни грижи.
Обобщение:
Целевата група на СУПЦ се очертава в три категории:
1.
Деца и младежи с леки интелектуални увреждания (с уговорката, че
понятието леко интелектуално увреждане е силно размита и включва част от умерените
интелектуални увреждания, според практиката за издаване на ТЕЛК)
2.
Деца и младежи с изоставане в развитието (изоставането може да е резултат
от различни причини – институционализация, отсъствие на подкрепяща среда и др.)
3.
Деца и младежи с емоционални проблеми, психични проблеми и леки
поведенчески отклонения (под поведенчески отклонения не се разбира девиантно или
асоциално поведение).
Обобщаваща характеристика на целевата група е липсата на семейство (разширено
семейство), което да осигури подкрепа на лицето да учи и работи (в смисъл, че дори да
има семейство то не може да осигури необходимата подкрепа).
3.6.

Профил на персонала на социалната услуга СУПЦ
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Изследвано е длъжностното разписание на персонала в трите СУПЦ с цел да се
придобие обобщена представа за начина, по който е организирана дейността в услугата и
ангажираността на човешки ресурс в отделните направления. Условно персоналът е
разделен на следните групи:


Персонал за обучение



Персонал за дейности за настаняване



Административен и технически персонал

За яснота в приложение са представени длъжностите, които формират всяка от групите
персонал.
Профилът на персонала показва от една страна положителното разделяне на
„персонала за обучение” и „персонала за дейностите за настаняване” – за разлика от
специализираните институции, където подобно разграничение отсъства.
От друга страна за „институционалния подход” и наследството от миналото напомня
огромният процент административен и технически персонал и в трите изследвани СУПЦ.
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4.

Ефективност и ефикасност на социалната услуга СУПЦ

Събраните и представени данни за практиката на доставка на социалната услуга СУПЦ
налагат тези данни да бъдат анализирани съобразно обществените очаквания и
предназначението на социалната услуга.
В качеството си на социална услуга СУПЦ изпълнява срещу осигурения от държавата
бюджет определена обществена мисия, спрямо която се измерва нейната ефективност
(резултатност) и нейната ефикасност (оптимален резултат за вложените средства).
Анализът на ефективността и ефикасността изисква да бъдат определени отправните
точки, спрямо които ще се изследва „ефекта” или „резултата” от дейността на услугата
СУПЦ.
Дефиниции
Понятията ефективност и ефикасност имат различни съдържателни параметри,
резултат от особеностите на превода. За целите на настоящия анализ са възприети следните
дефиниции:
Ефективността на социална услуга
Ефективността като качествена категория измерва постиженията, съобразно
поставените пред социалната услуга цели. Ефективността дава отговор до каква степен
резултатът от предоставената услуга отговаря на обществените очаквания пред нея, които
са от своя страна са основание за нейното съществуване и публично финансиране.

Ефикасност на социалната услуга
Ефикасността като количествена категория изчислява отношението
изразходваните държавни средства и резултатността на социалната услуга.4

между

4

Терминологичното разграничение е наложително, поради добре известната терминологична
неяснота на понятието „ефикасност” в българския. Неговото значение много често се смесва със
значението на понятието „ефективност”. В резултат на това употребата на двете понятия в
българския език остава неясна. В рамките на Доклада, понятията ще се използват съгласно англосаксонската традиция като следват значенията описани в Кеймбриджския речник: ефективност –
успешен или постигащ желаните резултати и ефикасност – когато някой или нещо използва времето
и енергията добре, без да губи от тях (http://dictionary.cambridge.org).
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Оценката на ефикасността на конкретната социална услуга отново е свързано с
доброто формулиране на очаквания резултат от нейната дейност. За настоящото изследване
не е достатъчно да се прецени съотношението «обслужен потребител» спрямо вложените за
това средства, тъй като ефикасността се измерва съобразно постигнатия ефект върху
потребителя, а не единствено върху факта на неговото «преминаване през услугата».

В тази връзка за определяне на ефективността и ефикасността на услугата СУПЦ
отправните точки са:


Дефиницията на социалната услуга съгласно закона;



Обществените очаквания и обществените приоритети



Потребностите от подкрепа на целевата група.



Устойчивостта на резултата от услугата



Резултата от услугата спрямо вложените средства

Въпросите за определяне на ефективността и ефикасността могат да бъдат
формулирани по следния начин:
- До каква степен социалната услуга отговаря на поставената и от закона цел?
- До каква степен социалната услуга съответства на обществените очаквания и
обществените ценности и приоритети?
- До каква степен социалната услуга е способна да даде отговор на
потребностите от подкрепа на потребителите си?
- До каква степен е устойчив резултатът от дейността й?
- До каква постигнатият резултат оправдава вложените средства?
Ефективността и ефикасността не могат да бъдат измерени само с отговор на един от
тези въпроси. Предназначението на социалната услуга СУПЦ се формира комплексно.
4.1.
Оценка на ефективността и ефикасността на услугата съобразно
със заявената й цел (дефиницията в ППЗСП),
Законът за социално подпомагане дефинира в най-общи рамки целта и
предназначението на социалните услуги. По-конкретно всяка социална услуга, за която се
разходват обществени средства е дефинирана в Правилника за приложение на закона,
където именно е дадена и дефиницията на социалната услуга СУПЦ:
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"СУПЦ" е комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на: а)
лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години; б) деца в
риск, навършили 16 години, по реда на чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 4, т. 1 и 2 от ППЗЗД.”
Ключовите моменти в дефиницията се очертават следните:


Фокусът на услугата е професионалното обучение;



Очакваният ефект върху потребителите не е описан;

Посочен е широк профил на потребителите на услугата, с което е очертан
нехомогенния характер на целевата група на услугата.


Тази последна особеност на определението затруднява оценката за ефективността, тъй
като ползата за потребителите е съотносима спрямо потребностите им. В услуга в която
деца и младежи в риска са потребители, наравно с деца и младежи с умствена изостаналост
(в различна степен), както и деца и младежи с поведенчески проблеми – ефектът на
услугата би следвало да се оценява съобразно специфичните потребности на всяка от
специфичните целеви групи.
Изводи:
- СУПЦ напълно отговаря на зададеното му от нормативна база предназначение, тъй
като фокусът на социалната услуга СУПЦ е изцяло върху предоставянето на
професионално образование.
- Фокусирана върху провеждането на професионално обучение услугата предоставя
подкрепа в унисон с тази цел - престоят и ползването на услугата са регламентирани от
учебни програми за обучение на младежи с леки интелектуални увреждания (до 3 г.).

- НБ! Положителният ефект е разделянето на нощуване от професионално обучение.
За разлика от специализираните институции, където децата и младежите просто се
„отглеждат” във смисъл на елементарно задоволяване на посредствено ниво на жизнените
им потребности, във СУПЦ професионално обучение задава изискването за по-задълбочена
работа със самите младежи.

- Практиката на прием и предоставяне на услуги в СУПЦ на нехомогенна група
потребителите напълно съответства на широко формулираната целева група в дефиницията
на услугата, което в крайна сметка като ефект върху услугата води до невъзможността тя да
предоставя професионално подкрепа, тъй като професионалната подкрепа изисква отчитане
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на спецификите на определени целеви групи, което се отразява в методите и начина на
работа.
НБ! Понятието „комплекс от социални услуги” се среща и за множество други
социални услуги, които предоставят разнообразни дейности за подкрепа. В случая замества
съдържателното определение на характера на услугата и зад него се крие възможност за
институционализация. Подобна опасност се наблюдава и в дефиницията на ЦНСТ.
4.2.
Оценка на ефективността и ефикасността на социалната услуга
съобразно обществения контекст и обществените очаквания от услугата

Съобразно Конвенцията за правата
(ратифицирана на 26.01.2012 г. от НС на РБ):


на

хората

с

увреждания

Пълноценно и ефективно включване в обществото (чл. 3.Общи
принципи)
Избор на местоживеенето и условията за живот, както и подкрепа за
самостоятелен живот в домашни условия (чл. 19 Самостоятелен живот и социално
включване)
Достъп до общо образование и улеснения за хората с увреждания да
ползват общо образование, както и да ползват нужната им подкрепа, в рамките на
системата за общо образование, с оглед улесняване на тяхното ефективно
образование
(чл.
24
Образование).
Процес
на
деинституционализация
деинституционализация на децата в България)


(съгласно

Визията

за

Развитие на спектър от услуги в общността, за да се елиминира нуждата от
институционална грижа и да се осигури социално включване и социална подкрепа.


Социално включване

Социалното включване е процес, който осигурява ресурси и възможности за хората с
увреждания за:
- Участие в обществения живот (чрез широк спектър услуги)
- Участие във вземане на решения за собствения живот (личен избор)
- Стандарт на живот, приет за норма в обществото
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- Достъп до фундаменталните права на човека (образование, труд, независим
живот, здравеопазване, др.)
Принципи на социално включване на хората с увреждания:
- Достъп до всички публични услуги: детска градина, училище, спортни
занимания, за възрастните – продължаващо образование и заетост
- Социални контакти със семейството, близките и хора от общността
- Включване в групи от хора от общността,а не в специализирани групи
- Дългосрочност на доставката на услугите (услуги през целия живот)
- Отделяне на настаняването от дневните занимания и подкрепата
- Подкрепа за независим живот.
Социaлното включване е цел на програмата Европа 2020, в която е посочена мярката
за осигуряване на в максимална степен социално включване, чрез премахване на
бариерите, осигуряване на достъп до пазара на труда и осигуряване на услуги дългосрочна
грижа, които отчита спецификите и са индивидуализирани съобразно потребностите
(tаilor-made).
Съпоставка и изводи:
- СУПЦ като услуга не съответства на принципите за самостоятелен живот в
общността. Услугата има статут на услуга в общността, но като практика е полуинституционална грижата в нея, отчитайки характера на подкрепата за настаняване и
модела на подкрепа. Необходима е промяна на начина, по който се предоставя
настаняването и ясно формулиране на фокуса на услугата– изграждане и развитие на
уменията за самостоятелен живот;
- СУПЦ предоставя професионално обучение като социална услуга в
противоречие на разпоредбите на Конвенцията на ООН, която постулира достъп до
общо образование, с необходимите улеснения и подкрепа;
- Лимитираният обхват на предоставяната подкрепа от СУПЦ – липсата на
надграждаща подкрепа, която да осигури устойчивост на създадените умения,
отсъствието на подпомагане за интегриране на пазара на труда и за изграждане и
поддържане на лична мрежа – реално не обслужва социалното включване като
концепция и е в противоречие на Конвенцията, която изисква премахване на всички
практики, които да подпомагат упражняването на правата на хората с увреждания
(чл. 4 Общи задължения).
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- смесването на различни групи потребители, които имат нужда от различна по
тип и интензивност подкрепа, насочена към различна перспектива, която имат
младежите според тежестта на уврежданията си: докато младите хора с умерена
умствена изостаналост и/или с поведенчески проблеми цял живот ще бъдат зависими
от подкрепа и се нуждаят от услуги тип „дългосрочна грижа”, младежите с леки
интелектуални увреждания имат реалната възможност да водят независим живот в
общността с подкрепа от средата им, за което имат нужда от специализирана
интензивна подкрепа в периода на съзряване.
НБ! Макар съгласно дефиницията си практиката на доставка на СУПЦ да е напълно
обоснована, съобразно обществените приоритети и обществените очаквания от социалните
услуги СУПЦ изостава и се налага реформиране.

Социално
включване
Достъп до публични
услуги
Социални контакти
със семейството и
общността

СУПЦ

Заместител на специализираното като подход
професионално обучение като образователна дейност
Замества семейството с нисък капацитет

Включване в групи
от хора от общността

Допринася в рамките на услугата, но без общи
стандарти

Дългосрочност на
доставката на услугите

Фиксирано ограничение на престоя, съобразно
продължителността на обучителните програми и възраст

Отделяне на
настаняването от
дневните занимания

Съвместно предоставяне на обучителни дейности и
настаняване

Подкрепа за
независим живот

Ограничена до осигуряване (евентуално) на работа и
място за живот при напускането на услугата
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4.3.
Измерване на ефекта спрямо потребностите от подкрепа на
целевата група


Ефективността предвид нехомогенния състав на потребителите

Потребителите на социалната услуга са широко определени. Нехомогенният
състав на потребителите с оглед характера на проблемите им, нивото им на
интелектуално функциониране, поведенческите и емоционални особености –
очертават затруднение пред провеждането на целенасочена работа съобразно
спецификите и потребностите.


Потребности на младите хора с леки интелектуални увреждания

Теоретичния модел за социално включване посочва 3 ключови отправни точки
по отношение на потребностите на младежите с леки интелектуални увреждания,
които са в обсега на изследване на настоящото изследване. Спецификата на
проблемите на останалите целеви групи- младежи в риск, младежи с изоставане в
развитието, младежи с психични разстройства, проблемно поведение – следва да
бъдат предмет на допълнително изследване.
Таблица 1. Съпоставка на потребностите от подкрепа с дейности, предоставяни
от СУПЦ
Дейности
подкрепа

за

Тип подкрепа

Изграждане на
умения за трудова
реализация

1 фаза

2 фаза

Изграждане на
Затвърждаване
умения
на умения

3 фаза
Придобиване на
самостоятелност

Интензивна
Намалена
Поддържаща
подкрепа (между интензивност
на подкрепа (между 26 и
16 и 22 години)5
подкрепата (между 29 години)
22 – 26 години)
Училище
Практически
курсове

Практика

Подкрепена
заетост

Учебна
Осигурява
се
практика
се помощ за намиране на
осигурява само в работа, понякога за

5

Посочените възрастови граници са условни и ориентировъчни, тъй като водещо е нивото на
усвояване на свързаните с всяка фаза умения и компетенции от самото лице.
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Общообразова
телно
обучение
(български език и
математика)
Организация

рамките на периода
за обучение т.е. в
третата година от
обучителната
програма.

В
едно
от
на
общообразователно СУПЦ също така
са
обучение
във младежите
ангажирани
в
вечерни гимназии
допълнителни
Кръжоци
и
допълнителни
занимания
за
свободното време
Изграждане на
24 часова
умения
за резидентна услуга
самостоятелен живот
СУПЦ
предлага пансион
на част от своите
потребители.
Съществена част
при
някои
от
услугите, обаче не
ползват пансиона.
Наред
с
пансиона
се
предлагат различни
занимания
за
свободното време.

първоначалното
напасване и вписване
в екипа, но рядко се
осигурява подкрепа
(изцяло като резултат
на лична загриженост
на
персонала)
в
следващ период или
при възникване на
проблеми.

Подкрепено
жилище

Самостоятелен
живот с
асистентска
подкрепа

Някои
потребителите на
услугите,
не
навсякъде, ползват
преходни жилища,
в които се учат на
по-голяма
самостоятелност.
Но дори и в тях те
са до голяма степен
зависими
от
грижите
на
персонала
на
услугата.

Самостоятелен
живот се осигурява
много рядко след
напускане на услугата
и тогава подкрепата за
младежите остава в
рамката на добрата
воля на персонал на
услугата. Персонала
обаче се ангажира да
намери
място
за
живот
на
своите
потребители.

Изграждане на
Обучение в
Изграждане на
Поддържане на
социални умения и социални умения
социална мрежа
социалната мрежа
социална мрежа
На
някои
В рамките на
Само в рамките
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места
възпитателите
организират
специализирани
занимания в грижа
за себе си и
социални умения,
тяхното
провеждане
не
почива на методика

ползване на СУПЦ
младежите
разширяват
социалната
си
мрежа и там където
се
предлага
множество
разнообразни
дейности с участие
на
различни
„външни” лица и
организации,
постигането
на
такава мрежа е
улеснено

на отношенията с
персонала
на
услугата. Определено
младежите
имат
потребност от това.

Изводи:
- Дейностите за подкрепа предоставяни от СУПЦ отговарят само частично на
потребностите от подкрепа – ограничени са много тясно във времето, не позволяват
прилагане на етапно намаляване на интензивността на подкрепата, смесват различни
дейности за подкрепа.

4.4.
СУПЦ

Ефективност на услугата през устойчивостта на резултата от услугата

Резултатът от подкрепата, предоставяна от услугата СУПЦ е завършен цикъл на
професионално обучение – устойчивостта му се измерва през възможността младежът да се
установи на работа по професията си и да продължи да работи и да живее самостоятелно.
От една страна тази перспектива е неприложима за голяма част от потребителите на
СУПЦ, които имат нужда от продължаваща подкрепа и след напускане на услугата поради
степента на ограниченията им.
Тъй като СУПЦ предоставя само силно интензивна подкрепа и поради срока и
характера на подкрепата не може да подкрепи за дълъг период процеса на улягане на
изградените умения само малка част от младите хора, които завършват услугата успяват
трайно да се интегрират и да имат самостоятелен живот – по-голямата част от
потребителите постепенно деградират, губят умения и имат нужда от продължаваща
подкрепа.
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Услугата има реален ефект при младите хора, не поради факта на завършеното
професионално обучение, а поради усилието на екипа да ги подкрепи в намирането на
подходяща работна среда, както и поради изградената подкрепяща мрежа от контакти в
общността.
4.5.

Ефикасност на услугата спрямо вложените средства

Изследването на ефикасността изисква яснота за това какъв е ефектът от конкретната
услуга.

ресурси

Изследване на съотношението Дейности за подкрепа – вложени

Това е формалният подход към услугата, при който се изследва единствено
изпълнението на определени дейности, без да се отчита качеството им или ефекта от тях
върху живота на потребителя.
Моделът на организация на подкрепата в СУПЦ е свързан с прилагане на полуинституционален подход: персоналът за дейностите за обучение е различен от персонала за
настаняване, но наред с това поради начина на организация на настаняването (тип
интернат) е налице огромен технически персонал, с който се поемат функции, които
младите хора биха могли да изпълняват самостоятелно, ако условията им за живот са
организирани по различен начин. Това се отразява на ефикасността, тъй като се разходват
средства за дейности, които младежите могат сами да поемат, а наред с това се засилва и
тяхната зависимост от подкрепа (тъй като нямат възможност да развият самостоятелност).
При такова съотношение и СУПЦ, както и всяка специализирана институция
предоставя различни дейности за подкрепа в рамките на единния стандарт, който е
отпуснат и съответно той е недостатъчен за осигуряване на необходимото качество на
живот и удобства за потребителите на услугата и изисква допълнително финансиране.

ресурси

Изследване на съотношението ефект за потребителя – вложени

Ефектът от услугата СУПЦ е трудно проследим и спорен, от гледна точка на
устойчивостта на резултатите, става още по-проблемен. Може да се отчете като
положително въздействието на услугата доколкото за един ограничен период от време тя
предоставя относително прилични условия за живот на младите хора, както и ги ангажира в
дейности, които ги развиват. От гледна точка на живота им след напускане на услугата
ефектът напълно се губи и размива – поради липсата на устойчивост, поради нехомогенната
целева група и поради неясния фокус и методика на дейностите за подкрепа.
Съотнесен ефектът от услугата за потребителите спрямо вложените ресурси води до
извод за неефикасност на услугата, тъй като в резултат на СУПЦ няма постигната
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интеграция за потребителите през изградената им самостоятелност и независимост от
професионална подкрепа.

Изследване на съотношението вложени средства от държавния
бюджет – допълнително финансиране
Ограниченият финансов ресурс, който е съотносим с единния стандарт на
специализираните институции, а не с резидентните услуги в общността, при който е
необходимо да се осигури подкрепа и то разнородна за младите хора изисква генериране на
допълнителни средства, както и прилагане на различни „мерки”, които всички трябва да
бъдат съобразени при оценката на ефикасността:
- Приемане на потребители от семействата си: това е възможност социалната
услуга да спестява от разходите за настаняване по време на ваканции и събота и
неделя, когато младите хора са при семействата си (различните СУПЦ се възползват
в различна степен от тази възможност);
- Комбиниране на доставката на социалната услуга с доставката на резидентни
услуги в общността – преходно жилище и защитено жилище. При тази комбинация
младежите ползват настаняване през резидентната услуга, а в СУПЦ –
професионалното си обучение;
- Осигуряване на дофинансиране от общината – най-вече за покриване на
разходите за издръжка на услугата;
- Осигуряване на дарения – за заниманията на младите хора, както и за
осигуряване на по-добър стандарт на живот.
По отношение на доставка на подкрепата:
1. Услугата съчетава различни функции на подкрепа – за умения за труд, умения за
самостоятелен живот. Третата функция не може да се предоставя самостоятелно и затова се
предоставя винаги в комбинация с една от другите две функции (най-често свързано с
функцията за самостоятелен живот, но като организирани целенасочена подготовка има
част и в обучението за умения за труд).
2. Услугата предоставя обучение, както и в общообразователни предмети, със сериозно
застъпена теоретична част и без свобода да осигурява повече практика и ангажиране в
реални трудови занимания.
3. Огромна част от персонала на услугата са технически лица, които заедно с
административния и медицинския персонал надвишават 50 %. Това говори за
институционален тип доставка на услугата, при който се акцентира на осигуряване на
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подкрепа и слабо ангажиране на потребителите в извършване на ежедневните дейности,
както е в нормалната семейна среда.
4. Периодът на доставка на услугата е прекалено кратък –недостатъчен е за да се
премине през всички степени на интензивност на подкрепа, така, че да се отговори на
потребностите и да се гарантира реално устойчивост.

Координацията с други социални услуги за младежите, които напускат СУПЦ:
Тъй като липсват други социални услуги в общността или услуги в сферата на
заетостта, които да предлагат след завършване на СУПЦ реална подкрепа в 3те
направления, така, че да се осигури приемственост на подкрепата и трайното усвояване на
уменията СУПЦ реално няма с какво да се комбинира.

4.6.
СУПЦ

Обобщение относно ефективността и ефикасността на социалната услуга

Категоричното мнение на всички ангажирани по някакъв начин с услугата СУПЦ е, че
услугата е необходима. Това, което се изтъква като необходимост е специализирания
подход на работа, предвид особеностите и потребностите на целевата група.
Също така, макар и не напълно ясно артикулирано е усещането на всички, че
услугата се нуждае от промяна – т.е. подкрепата, която предоставя е необходима, но начина
на функциониране на услугата се нуждае от промяна.
Отправна точка при доставката на социална услуга е изясняването на целевата група и
нейните особености, подкрепата, от която се нуждае и дейностите за подкрепа, които ще
бъдат предоставяни от съответната услуга.
При СУПЦ в резултат на множеството трансформации и най-вече при промяната на
парадигмата от институционален тип подкрепа към подкрепа в общността се е получила
една хибридна услуга, която запълва сериозни ниши в сферата на социалните услуги и
професионалното образование, но която изисква да бъде трансформирана в духа на новите
обществени очаквания, така, че да осигури на основната си целева група – младите хора с
леки интелектуални увреждания необходимата подкрепа в младостта за да бъдат
самостоятелни, независими и реализирали се в зрялостта си, хора, които разчитат на своите
близки и познати на подкрепа и които не се нуждаят от професионална подкрепа за своя
живот.
Какво представлява услугата СУПЦ – въпроси и отговори
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въпроса: Каква е възрастта на потребителите на услугата?
Изрично посочено е, че услугата е за младежи над 16 г. Имайки предвид основно
ролята му на обучителен център с професионален характер – приемът от над 16 години е
ограничаващ и при много от младежите се наблюдават пропуски, които е можело да не се
постигнат при по-ранно обхващане в специализирано обучение.
въпроса: Кога услугата е успешна по отношение на целевата група?
Изследването очерта, че успехът на услугата – дълготрайна интеграция на младежа в
обществото, в това число намиране на работа, запазване и развиване на социалните
контакти и желанието за социална реализация – е резултат не толкова на преминатото
обучение, колкото на изградената социална мрежа и изградената социална адаптивност на
младежа.
Отговор: Когато е изградена социалната адаптивност на лицето и солидна социална
подкрепяща мрежа.
Въпрос: Родителите на младежите целева група ли са?
Изследването изведе, че в много от случаите услугата работи или и се налага да работи
активно със семейството, така че да подпомогне изграждането на социалната мрежа, от
която то се нуждае и да подпомогне укрепването на социалната структура. Също така
показа, че много често това е необходимата социална подкрепа – специализирано обучение
младия чвек би следвало да получи в общообразователната система.
Отговор: Да, родителите на децата и младежите са част от целевата група и се нуждаят
от целенасочени и методични усилия за укрепване в ролята им на подкрепящи за
детето/младежа.

44
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.

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!

5. Силни и слаби страни на услугата СУПЦ според нейните
ползватели и работещите в нея
5.1.



Силни страни на услугата СУПЦ

Мнение на представителите на Общинска Администрация

Представителите на ОА обобщават следните 3 групи силни страни на услугата СУПЦ:
Силни страни на
СУПЦ
Адаптирано
професионално обучение

Примери
- Адаптиран учебен процес на професионално обучение и
квалификация (всички представители на ОА);
- Наличие на материална база за обучение, в която
младежите се учат, но и се адаптират към работна среда.

Индивидуална
подкрепа за
професионална
реализация

„Най-ценни са възможностите за реализация на младите
хора на пазара на труда, с активната подкрепа на персонала на
СУПЦ, местните работодатели и община” (Овча могила)

Целенасочена
подкрепа за развитие на
социални умения

„Целенасочено развитие на социално-битови умения на
младежите”, „Най-ценна е социалната работа на колегита за
формиране на отговорно поведение и умения за самостоятелно
справяне.” (Овча могила)

„Без подобна подкрепа, в период на криза, младежите
нямат шанс.” (Пловдив)

„В комбинация с услугата Преходно жилище, СУПЦ
допринася за подготовката за независим живот и живот в
общността на младежите.” (София)



Мнение на директорския състав, социалните работници и педагози в СУПЦ

Персоналът в СУПЦ дава цялостна положителна оценка на услугата СУПЦ, особено в
контекста на българската социална практика.
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„СУПЦ е свързващо звено между социалната и образователната сфера. Необходимо
звено, друго такова няма. Младежите придобиват професионална квалификация. Наред с
това основни цели са интегриране в семейната среда – издирваме роднини, професионално
устройване, възстановяваме или издаване на документи, които са пропуснати преди нас.
” (директор Овча могила)
Изследваните лица извеждат силни страни в основните параметри на услугата СУПЦ –
достъп до услугата, дейности и функции на предоставяна подкрепа, както следва:
Силни страни
достъпа до СУПЦ

в

Примери

Взаимодействие с
Д”СП”

Ефективно взаимодействие с Д”СП” за насочване и
оформяне на документите за достъп (директори, социални
работници СУПЦ)

Налична
документация за
специалисти

Наличен пакет от документи в помощ на специалистите медицинска информация, социална оценка, декларация за
имотно състояние и др. (директори СУПЦ)

Своевременен достъп
за деца по ЗЗД

Достъпът на младите хора в периода от 16 до 18 години е
бърз и своевременен по ЗЗД (директори СУПЦ)
„Едно дете може да бъде настанено в СУПЦ за 2 дни”
(директор СУПЦ, Овча могила)

Силни страни на
професионалното
обучение

Примери

Адаптирана към
уврежданията на младите
хора учебна програма с
практическа насоченост

„Професионалното обучение в СУПЦ дава възможност
на хората с интелектуален дефицит да влагат по-малко труд
в заучаването на препоръчителна урочна информация и
повече труд в достъпна за тях практична дейност в избрана
от тях специалност”. (София)

Качество на учебния
процес

Баланс на групова и индивидуална работа в учебния
процес, съобразена с индивидуалните възможности на
младежите (Директори и педагогически персонал в СУПЦ)
„Нашите потребители са много по-подготвени
професионално, от колкото в средното образование. Поголямата част от тях са мотивирани да упражняват
професията, за която се подготвят.” (Директор, Овча
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могила)
Качество на учебната
практика

Производствената практика в заведение или фирма с
продължителност 3 месеца (педагогически състав СУПЦ)
Контактите с трудов колектив и работодатели (директори
и педагогически състав СУПЦ)
„Практиката създава условия и умения у младежите за
адаптация към колектив.” (Овча могила)
„Най-важно е намирането на фирми, които приемат
децата и подпомагат обучението им в различни операции,
поради наличие на техника.” (София)

Професионализъм на
педагогическия състав

„80% от младежите, които завършват, са настанени
на работа и работят, т.е. даваме много добро ниво на
професионална подготовка. Получаваме положителна
обратна връзка от работодателите.” (Овча могила)
„Наличие на лиценз от НАПОО” (Овча могила)

Индивидуален
подход на обучение и
подкрепа

Подкрепа за заетост

„Младежите се намират в социална среда и има смисъл
да се изявяват, анулира се безразличието, има насоченост.”
„Професиите са съобразени с възможностите на
младежите.” (Пловдив, София)
„Младежите имат нужда от подкрепа да си намерят
работа. ” (Директор СУПЦ, Овча могила)
„Успехът зависи от добрата професионална подготовка,
мотивацията да работят, както и от степента на
увреждане. Ние работим в подкрепа на мотивацията и
уменията за работа в нова среда” (Директори и социални
работници в СУПЦ)

Комплексна подкрепа

„Младежите са обхванати напълно за обучение,
възпитание и обслужване.” (Пловдив, Овча могила)
„Младежите получават внимание, усещат
съпричастност, загриженост към тяхната съдба.” (София)
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Силни страни на
услугата „Настаняване”

Примери

Удовлетворяване на
базисни потребности

„Осигурени са в социално-битов план - подслон , столово
хранене, медицинско обслужване и т.н.” (Директор СУПЦ
Пловдив)

Развитие на умения
за независим живот

„Младите хора с дефицит са подпомагани, насочвани и в
по-голяма степен информирани към актуалната ситуация в
страната. ”
„В СУПЦ младежите имат възможност за
самостоятелно справяне, социализиране и общуване.”
„Младежите имат нужда от подкрепа да си намерят
работа, от защитено жилище за решаване на социалнобитовите проблеми, разпределяне на финансовите средства.
За всичко това оказваме подкрепа и помощ. ” (Директор,
Овча могила)

Подкрепяща
социална среда

„Резултатът е изолиране от рискови фактори. ”
„За някои младежи условията са по-добри дори от
домашните.”
„Средата в СУПЦ осигурява условия близо до семейните,
с нормални удобства. ” (Директори и социални работници в
СУПЦ)

Организация на
дневните занимания

„Младежите имат дневен режим, който трябва да се
спазва, и който развива уменията им за независим живот.”
„Младежите имат права и задължения, излизат с
придружители. ”



Мнение на потребителите на услугата СУПЦ

Младите хора са удовлетворени от:
Силни страни на
СУПЦ

Примери
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Професионално
обучение

„Ходя във вечерна гимназия”; „Интересно ми е
обучението”; „Искам да имам професия.” (Пловдив)
„Интересна е професията, за която се подготвям – за
готвач.” (Овча могила)
„Програмата не е много тежка. Обичам да уча. Пиша в
тетрадка, но пиша бавно и не успявам.” (София)
„Харесвам практиката – мога да ушия всичко, рокля,
панталон.” (Овча могила)

Настаняване

„Много ми харесва стаята – ние сами ги
ремонтирахме.”(Пловдив)
„Харесвам си стаята, бих могъл да слагам свои картини
по стените. Изрязвам ги от списания.” (София)
„Има правила, но са добри правилата. Ако не се спазват е
трудно.” (София)

Социални контакти с
връстници

„Харесвам, че съм с други като мен.” (Овча могила)

Развитие на умения
за независим живот

„Харесва ми самостоятелността.” (Овча могила)

„Срещите с другите, с които сме приятели.” (София)

„Интересен ми е кръжок «Бъдещи родители.” (София)
„С всичко се справям сама - подреждане, учене, пера си
дрехите с пералня.” (София)
„Справям се с почистването на стаята, ходене на
училище, хранене, тоалет.” (Пловдив)
„С повечето неща се справям сам. И на работа ходя, редя
кочани, царевица.” (Овча могила)

Подкрепяща
социална среда

„Харесвам възпитателите и учителите, те ме разбират
и помагат.”, „Учителите са любезни с нас, обръщат ми
внимание и ми помагат.” (Овча могила)
„Когато имам лоша ситуация ми помагат, напътстват
ме.” (София)
„Получавам много добра подкрепа, защото аз мразя, че
съм без родители и затова се обръщам към учителите, към
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директора.” (Овча могила)
„Получавам различна подкрепа - за документация, в
училището, за настаняването, за свободното време.”
(Пловдив)
Организация на
дневните занимания

„Дневният си режим не бих го променила, той ми
харесва.” (Овча могила)
„Спазвам дневния режим, след обяд мога да работя нещо
- мартеници, картички, ако има къде. ” (София)
„Ще е добре да се прибирам по-късно, към 22.00 вместо в
21.30 ч., иначе е добре. ” (Пловдив)

Подкрепата за
развитие на умения и
дейности за свободното
време

„Посещавам проект-спектакъла и работя с артисти за
постановката”, „Заниманията със студентите”, ,, Танцовия
клуб”, „Подготовката на тържества, концерти” (София)
„Имаме фитнес, ако искам, мога да спортувам.” (Овча
могила)

5.2. Слаби страни на услугата СУПЦ
 Мнение

на представителите на ОА:

Слаби страни на СУПЦ
Липса на легитимна
диплома за средно образование
Продължителност на
професионалното обучение
Продължителност на
подкрепата за развитие на
социални умения

Примери
„Младите хора не получават сертификат за
завършено професионално обучение” (София)
„Кратък срок на обучение” (Пловдив, Овча могила)
„Младежите не получават самостоятелност на 100%,
подкрепата трябва да продължи.” (София)
„Недостатъчно продължителна услуга”
„Юношите идват с оформени характери, трудно е да
се превъзпитат и корегират изградените навици. Много от
тях не са на нивото си на развитие. ”

Трудности във

„Недостатъчен финансов стандарт – особено за
50

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.

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!

финансовото управление на
СУПЦ


горива, храна и лекарства.” (всички ОА)

Мнение на директорския състав, социалните работници и педагозите в

СУПЦ
Слаби
страни
достъпа до СУПЦ

в

Затруднена
процедура на достъп

Примери
„Изключително трудна процедура на достъп за
потребителите
от
страна
на
задължителните
медицински прегледи - лицата обикновено са с прекъснати
здравноосигурителни права, същите са с увреждания, но
нямат ТЕЛК – решения.” „Слаба страна е изискването за
ТЕЛК. ” (София, Овча могила)

„Младежите се затрудняват при набиране на
посочената документация, трудно се ориентират в
социална среда, не са самостоятелни.” (Директор, Овча
могила)

„Много документи се изискват. Родителите се
затрудняват с документите. ” (Директор, СУПЦ Пловдив)
Неефективна
координация между
образование и социална
услуга

„Липсва връзка с ресурсните учители, няма
координация между училищата и СУПЦ по отношение на
отпадащите ученици.” (Директор СУПЦ София)

„Екипът на СУПЦ не може да насочва родителите,
нито да дава мнение при информиране и насочване на
потребители.” (Директор СУПЦ София)
Фиксирана възраст на
потребителите

Слаби страни на

„Много строго е ограничението децата, които
приемаме да са от 16 до 18-годишна възраст. Може да се
разшири, като за долна граница да се вземе 14-годишна
възраст. ” (персонал СУПЦ Овча могила) – мнението е
подкрепено от всички изследвани лица.
Примери
51

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.

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!

професионалното
обучение
Недостатъци на
методиката на обучение

„Учебната програма не е актуализирана от 1999 г.”
„Липсват подходящи учебници, ползваме учебниците на
професионалните гимназии. ” (Директори СУПЦ София)
„Часовете за практическо обучение не са
достатъчни.” (Педагогически персонал СУПЦ)
„Предлагат се малко професии за професионално
обучение”
(СУПЦ София, Пловдив)
„Предметните области често са ограничени,
например липсват ключови знания /анатомия/” (Директори
и педагогически персонал СУПЦ София)

Недостатъчно
финансиране на
професионалното
обучение

„Необходими са повече финансови ресурси за едно
добро професионално обучение, с повече практика.”
(Директори СУПЦ в Овча могила, София)
„Родителите искат занималня, но няма ресурс.”
(Директори СУПЦ София)
„Не се финансират заготовки и материали за
професионалното обучение” (Педагогически персонал,
СУПЦ Овча могила).
„Модерната техника не е достатъчна” (всички
СУПЦ)

Липса на
професионално
ориентиране

„Когато младежът не е избрал точна професия, губи
интерес и мотивация” (СУПЦ София)

Обучение на младежи
с емоционални
затруднения, с различна
степен на увреждане

„Затрудняваме се, когато децата се емоционално
неустойчиви и нервни,когато са неспокойни по време на час
и пречат на процеса” (Педагогически персонал СУПЦ
София)

„На младежите им липсва информация за професиите,
както и умения за професионален избор и планиране”
(СУПЦ София, Овча могила)

„Имаме трудности при многобройни групи, смесени
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групи от лека до най-тежка степен на увреждане, до 100%
нетрудоспособност”, „Всички искат внимание, топлина,
уют, личен контакт, да им се вдъхне увереност”
(Педагогически персонал СУПЦ София)
Слаби страни на
услугата „Настаняване”

Примери

Липса на
инструменти за
управление на
интензивността и
продължителността на
подкрепата

Около 50% от лицата очакват постоянно обгрижване,
дори и след като са завършили професионалното си
обучение, изискват същото внимание от страна на
персонала, така както е било по времето на тяхното три
годишно обучение. (директори СУПЦ)

Смесване на
социалната услуга и
образователната услуга

„Необходимо е разграничаване на социалните функции
от педагогическите. Имаме потребители, с които сме
безсилни – с тежка степен на олигофрения, с психични
проблеми, абсолютно неадекватни, не може да се работи с
тях в екип. ” (СУПЦ София,

„Необходимо е младежите да имат повече
самостоятелност, подкрепата постепенно да намалява. Да
има тип семейни отношения в услугата. ” (Персонал СУПЦ
София)

5.3. Потребности на младите хора от подкрепа и услуги


Мн
ение
на:

Мнение на изследваните лица за потребностите на младите хора
Представители на

ОА

Директори и персонал
на СУПЦ

Млади хора

Услуги в подкрепа
на семействата

-

-

Подкрепа за
професионално обучение

-

-

Услуги за социално
включване

Подкрепа за започване
на работа и реализация по
специалността

Подкрепа за
започване на
работа и
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Подкрепа за решаване
на социално-битовите
проблеми

реализация по
специалността

Подкрепа за
разпределяне на
финансовите средства

Подкрепа за
организиране на свободното
им време
Включване в
социално предприятие

Подкрепа за започване
на работа и реализация по
специалността

Подкрепа за
придобиване на умения в
трудова среда

Приемственост в
трудовия процес

Услуги за
настаняване (Център за
настаняване от семеен
тип, Център за временно
настаняване, Защитено
жилище, Преходно
жилище)

Подкрепа за намиране/
настаняване в жилище

„Мечтая да
стана художник. Да
живея в „защитено
жилище” в малък
град. В София е
шумно. ”

Връзка с други
младежки дейности в

Подкрепа за социално
включване в живота на

Да общувам с
приятели
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Дневни центрове и в
Клубове по интереси

общността, услуги в ЦОП

5.4. Развитие на услугата СУПЦ
Предложен
ия на:
По
отношение
достъпа:

Представители на ОА

Директори и
персонал на СУПЦ

Да се повиши информираността за
Да се повиши
на услугата СУПЦ, особено на родителите
информираността за
услугата СУПЦ
Да се създадат
междуинституционални екипи за
насочване към услуги
Да се създадат контакти с
училищата, особено с помощните
училища
Да се съкратят
насочване към услугата

сроковете

за

Да отпадне изискването за долна
възрастова граница
Да има единна информационна
система за деца с ИУ, за които са
необходими такива услуги
Да има дневен център с трудови
занимания
Повече възможности за реализиране
на продукцията, която се произвежда при
практическото обучение СУПЦ
Критериите и дейността да са
еднакви за всички СУПЦ. Да се изработи
общ правилник.
По
отношение на

Отделни паралелки за деца и
младежи с интелектуални затруднения
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интеграцията на
професионалното
Отделни професионални гимназии
обучение към
образователната за младежи с ИУ
система:
По
отношение на
социалната
услуга:

Да стане дългосрочна услуга, но с
Да има система за
различна интензивност
насочване на младежите
към работно място

По
отношение на
координацията
между услугите:

Да се изгради единна
Да има политика за
информационна система – обща база
трудова реализация на
данни за институциите, които са
младите хора
обвързани – ДСП, ОЗД, СУПЦ, защитени
Да се създаде мрежа за
жилища, преходни жилища и др.
подкрепа от всички
ангажирани институции
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6. Обобщение на въпросите, на които се търси отговор в Модела за
социално включване
Моделът за социално включване на младите хора с леки интелектуални увреждания
има задачата да даде отговор на въпроса от каква и как структурирана подкрепа са нуждаят
младите хора с интелектуални увреждания за да могат да постигнат своята независимост в
общността в годините на своята зрялост.
Въпросът за преструктурирането на СУПЦ е само един от въпросите, на които следва
да се даде отговор в Модела, тъй като той следва да опише общата постановка на
подкрепата, а преструктурирането на СУПЦ е частен въпрос, спрямо по-общия въпрос –
коя подкрепа към коя социална сфера трябва естествено (в духа на Конвенцията за правата
на хората с увреждания) да бъде отнесена, както и да се очертае полето на интервенция на
социалната система, в което има своето място реформираната услуга, наследник на
настоящото СУПЦ.
По-долу е представена графика на подхода на проекта, в която е очертано мястото на
настоящия анализ в рамките на целия проект и връзката между настоящата ситуация и
желаната ситуация, която описва Модела.
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Приложение 1 –
СУПЦ „Св. Климент Охридски”, с. Овча Могила
Функции на
подкрепа и
дейности
(теретичен
модел)

Резултати от проучване на
подкрепата в
СУПЦ - Овча Могила

№

% от
Брой
общия
потреб брой
ители потреби
тели

Вид на
персонала

% от
общия
брой на
персонал
а
(36 души)

Брой на
персона
ла

I. Подкрепа за придобиване на умения за труд и професионална реализация (включване в труд/доход)

.

Общо
1
и
професиона .1
лно
обучение

1
Общо образование

1
.2

Педагог

Професионално обучение - вид и
продължителност:

Учителтеоретично
обучение

Специалност "Шлосерство" - 3
години

2
4

30%

Специалонст "Животновъдство" - 3
години

2
3

29%

Специалност " Шивачество" - 3
години

1
0

13%

Специалност " Готвварство" - 3
години

2
3

29%

8
0

100
%

Спорт- тенис на маса - участие в
състезания

1
2

17%

Спорт- лека атлетика - участие в
състезания

1
0

14%

Спорт- футбол/мъже, жени/ участие в състезания

1
8

25%

4

6%

Общ брой 1.2.:

1

3%

9

25
%

1
.3

Дейности, извън учебния план:

Спорт- бадмингтон - участие в
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състезания
Приложни изкуства -работа с
природни материали, рисуване

1
5

21%

Клуб за художествена самодейност
танцови формации и художествено слово

1
2

17%

7
1

100
%

Общ брой 1.3.:

1
.4

Програма "Обучение в социални
умения"

ПерсоналОбучение

Общ брой 1:

2

2
Практ
ическа
.1
професиона
лна
подготовка
в трудов
процес

3
3

епено
3
назначение

2 Помощ за професионалната
реализация -слабо застъпено

3

Подкр

28
%

10

слабо застъпенo

.1

II. Подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот
1 Осигуря
1 ване на
.1
настаняване в
резидентна
услуга с
интензивна
подкрепа

1

Настаняване - видове
настаняване:
Целогодишно настаняване
/включително ваканциите/

5
9

Целогодишно - през учебната
година

1
5

Само през учебните дни
(понеделник-петък)
Само обучение в СУПЦ, без
настаняване в СУПЦ или друга
резидентна услуга

7

19
%

1

3%

Психолог

1

3%

Лекар

1

3%

Медицинска
сестра

2

6%

Възпитатели

2

4

Социален
74% работник

19%

3%

5%
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Общ брой 1.1.:

2 Осигуря
2 ване на
.1
настаняване в
резидентна
услуга с помалка
подкрепа (тип
преходно
жилище)

2

3 Асистен
3 тска подкрепа .1
за
самостоятеле
н живот

3

8
0

100 Персонал% Настаняване

1
2

незастъпено

незастъпен критерий за
напускащите СУПЦ

III. Подкрепа за усвояване на умения за социален живот (лична социална мрежа)
1 Обуче
1 ние в
социално
поведение

2

2 Изгра
ждане на
лична
мрежа

1.

слабо застъпено

1.

2.
1.

Социални контакти
Социални контакти при постъпване в

СУПЦ:
2
5

23%

2

2%

връзка с брат(сестра)

3

3%

връзка с приятели

1

1%

поддържа връзки с близки
(общо):

3
1

39%

не поддържа връзка:

4
8

61%

връзка със семейството
връзка с приятелско семейство/
роднини
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7
9

100
%

2
8

22%

8

6%

връзка с брат(сестра)

9

7%

връзка с приятели

2

2%

поддържа връзки с близки
(общо):

4
7

59%

не поддържа връзка

3
2

41%

7
9

100
%

Общ брой:
Социални контакти по време на престоя в
СУПЦ:

връзка със семейството
връзка с приятелско семейство/
роднини

Общ брой:

3 Поддъ
3 ржане на
1.
личната
мрежа

3.

слабо застъпен критерий за
напускащите

1.

"Институционален" подход доминира административният ресурс

IV. ПОДХОД

1

Подхо
д, поставящ 1.
в центъра
индивидуал
ните
1
потребности
на
потребителя

Админ
истративен
и
технически
персонал:

15

42
%

Админ
истративен

6

17
%

Технич
ески
персонал

9

25
%
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Приложение 2 –
СУПЦ „Св. Георги”, гр. Пловдив
Функции на
подкрепа и
дейности
(теретичен
модел)

Резултати от проучване на
подкрепата в
СУПЦ - Пловдив

№

Бр

%
ой
от общия
потреби
брой
тели

Вид на
персонала

%
Б
от общия
рой на
брой на
персон
персонала
ала
(57 души)

I. Подкрепа за придобиване на умения за труд и професионална реализация (включване в труд/доход)
1 Общо и
1 професионал
но обучение

1
.1

.2

Общо образование-слабо застъпено

1
Професионално обучение - вид и
продължителност:

Учител
и-общообр.

4

7%

Учител
ипрактическо
обучение

1
4

25%

5

9%

спец. „Шивачество” – проф. „шивачдамско облекло”-3 г.

23

Специал
исти20% професии

спец. „Шивачество” – проф. „шивачмъжко облекло”-3 г.

23

20%

спец. „Основни и довършителни
работи” – проф. „помощник в
строителството” -3 г.

24

21%

спец. „Озеленяване и цветарство” –
проф. „работник в озеленяването” -3 г.

23

20%

спец. „Производство на кулинарни
изделия и напитки” - проф. „работник в
заведение за хранене и развлечение”-3 г.

16

14%

спец. „ Производство на кулинарни
изделия и напитки” – проф. „готвач /
помощник готвач” - 3 г.

5

4%

11
4

100
%

Общо 1.2.
1

Дейности, извън учебния план:

.3
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Спортни дейности: секции по обща
физическа подготовка и футбол; тенис на
маса; спортна стрелба; канадска борба;
джудо; занимания във фитнес – залата;
баскетбол; волейбол; шах; лека атлетика
Клубни дейности: компютри; битов
интериор; християнски добродетели; сръчни
ръце; бит и техника
Участия в мероприятия извън СУПЦ и
комплекса: посещения на кина, концерти,
спортни срещи; участия в национални и
регионални кросове и щафети

Общ брой 1.:

2

2 Практич
еска
.1
професионал
на подготовка
в трудов
процес

3 Подкеп
3 ена трудова
заетост

.1

2

Персон
ал-обучение:

2
3

40%

Възпит
атели

6

11%

Производствена дейност в СУПЦ:

Производство на спално бельо и
работно облекло -продава се в магазин,
който се ползва под наем.

46

40%

13

48%

27

100
%

3
Потребители, започнали работа по
специалността, след завършване (2012 г.)

Общ брой завършили за 2012 г.:

II. Подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот
1 Осигуря
1 ване на
.1
настаняване в
резидентна
услуга с
интензивна
подкрепа

1
Видове настаняване (критерий учебна година)
Целогодишно настаняване
/включително ваканциите/
Целогодишно - през учебната година
Само през учебните дни (понеделникпетък)
Общо 1.1.:

11

10%

17

15%

40

35%

68

60%

1
.2

Други услуги (без настаняване):
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Обучение и подкрепа за потребители
които не ползват настаняване в СУПЦ или
друга резидентна услуга

37

32%

Обучение и подкрепа за потребители
които ползват друга резидентна услуга в
общността за настаняване

9

8%

Общо 1.2.:

46

40%

Общо 1.1.и 1.2.:

11
4

100
%

Осигуряване на подслон и храна

11
4

100
%

Практическа подкрепа - предоставяне
на материална и финансова подкрепа

48

42%

11
4

100
%

1
.3.

.4.

Дейности по настаняването

1
Медицинско обслужване и
рехабилитация

Лекар
Рехабил
итатор

2 Осигуря
2 ване на
.1
настаняване в
резидентна
услуга с помалка
подкрепа (тип
преходно
жилище)

2
Преходно жилище за хора с умствена
изостаналост - към Комплекс за социални
услуги "Св. Георги"

3 Асистен
3 тска подкрепа .1
за
самостоятеле
н живот

3
незастъпен критерий за
напускащите СУПЦ

1

2%

1

2%

III. Подкрепа за усвояване на умения за соцалне живот (лична социална мрежа)
1 Обучен
1 ие в социално .1

1

Дейности - социална подкрепа:
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поведение

2

2 Изграж
дане на лична .1
мрежа

Директна работа за развитие на базови
умения и навици и развитие на социални
компетенции за ефективно общуване

11
4

специал
исти 100 социални
% дейности

Информиране и консултиране социално, здравно и др.;

11
4

100
%

Посредничество и застъпничество работа с различни структури и организации
за осигуряване на достъп до техни услуги.

11
4

100
%

с познати и приятели

40

35%

със семейство

74

65%

поддържа социални контакти:

11
4

100
%

0

0%

11
4

100
%

11
2

98%

2

2%

11
4

100
%

0

0%

11
4

100
%

2

4%

1
0

18%

2
Социални контакти
Социални контакти при постъпване в

СУПЦ:

не поддържа социални контакти:

Общ брой:
Социални контакти по време на престоя в
СУПЦ:

с персонала на СУПЦ, приятели
предимно със семейството си

поддържа социални контакти:
не поддържа социални контакти:

Общ брой:

3 Поддър
3 жане на
.1.
личната
мрежа

3
слабо застъпен критерий за
напускащите

Персон
ал-
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настаняване
и социални
дейности

IV. ПОДХОД (медицински; личен)

1

1 Подход,
поставящ в
.1.
центъра
индивидуалн
ите
потребности
на
потребителя

1

Админи
стративен и
технически
персонал:

2
4

42%

Админи
стративен

6

11%

Техниче
ски персонал

1
8

32%
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Приложение 3 –
СУПЦ „Св. Княз Борис”, гр. София
Функции на
подкрепа и
дейности
(теoретичен
модел)

№

Резултати от проучване
на подкрепата в
СУПЦ - София

Бр
ой
потреб
ители

%
от общия
брой

Вид
на
персонала

Бро
й на
персонала

% от
общия брой
на
персонала
(38 души)

I. Подкрепа за придобиване на умения за труд и професионална реализация (включване в труд/доход)
1 Общо и
професионално .1.
обучение

.2.

1

Учите
Общо образование

ли

Обучение в 4-та сменнавечерна гимназия "Отец
Паисий"

5

10%

Консултации по
математика, български език и
литература

50

100
%

1
Професионално обучение
- вид и продължителност:

Учител
и-специални
предмети

2

5%

6

16%

"Мъжко облекло " І курс 3 г.

11

22%

4

29%

"Готварство" І курс - 3 г.

14

28%

"Готварство" ІІІ курс - 3 г.

7

117
%

"Санитари " ІІ курс - 2 г.

8

16%

"Дамско облекло" - 3 г.

6

12%

50

100
%

18

36%

"Мъжко облекло" ІІІ курс 3 г.

Общ брой 1.2.:

.3.

1
Дейности, извън учебния
план:
Кръжок "Нова идея"-
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шивачество
Кръжок " Рисуване и
приложни изкуства"

18

36%

Кръжок "Спортни
дейности"- футбол; волейбол,
баскетбол, скачане на въже,
бадмингтон

50

100
%

6

12%

Компютърна грамотност

50

100
%

Студио за песни и танци

14

28%

40

80%

Ателие "Иконопис"

8

16%

Сдружение "Будно сърце".
Проект "Потенциал,
креативност, спонтанност и
изразяване

14

28%

50

100
%

Фотокръжок

Оказване на помощ в
самоподготовката по
специалните предмети

Потребители, участващи в
дейностите (не е сума от горните):
1

2

2 Практиче
ска
.1.
професионална
подготовка в
трудов процес

Персон
ал-обучение:

8

21%

2
Помощ за
професионалната реализация:
Производствена практика
в шивашки фирми и
предприятия, заведения за
обществено хранене и
ресторанти

50

100
%

"Повишаване на
възможностите за заетост,
професионална реализация и
самостоятелен живот на
социално уязвими групи,
напускащи специализираните
институции в София"

19

38%

Фондация "Звезда на
надеждата"-"Аз започвам

12

24%
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работа"
Потребители, участващи в
дейностите (не е сума от горните):

3

50

100
%

3 Подкепе
на трудова
заетост

II. Подкрепа за усвояване на умения за самостоятелен живот

1

1 Осигуряв
ане на
настаняване в
резидентна
услуга с
интензивна
подкрепа

.1.

1
Настаняване - видове
настаняване:

Възпит
атели

7

18%

22

Социале
44% н работник

1

3%

9

Лекар /
18% Психолог

1

3%

Само през учебните дни
(понеделник-петък)

1

2%

Мед.сес
тра социални
дейности

1

3%

Само обучение в СУПЦ,
без настаняване в СУПЦ или
друга резидентна услуга

10

20%

8

16%

50

Персон
100 ал% настаняване

10

26%

17

34%

10

20%

22

44%

Сдружение "Витания"

20

40%

Живот извън Центъра

50

100%

Целогодишно настаняване
/включително ваканциите/
Целогодишно - през
учебната година

Потребители, които
ползват друга резидентна услуга
в общността за настаняване
Общ брой 1.1.:

.2.

1
Дейности извън учебния
план:
Кръжок "Бъдещи
родители"
Сдружение "Прегърни ме"
Проект "Нравствено
образование"
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Индивидуална и групова
работа на възпитателите

32

64%

50

100
%

8

16%

Потребители, участващи в
дейностите (не е сума от горните):

2

3

2 Осигуряв
ане на
настаняване в
резидентна
услуга с помалка
подкрепа (тип
преходно
жилище)

.1

2
Преходно
жилище”Делфини”

3 Асистентс
ка подкрепа за
самостоятелен
живот

III. Подкрепа за усвояване на умения за соцалне живот (лична социална мрежа)

1

1 Обучени
е в социално
поведение

.1.

1
Индивидуална и групова
работа на възпитателите
Срещи на курсистите
живеещи в пансиона

Беседи

2

2 Изгражд
ане на лична
мрежа

40

80%

50

100
%

15

30%

3

6%

5

10%

12

24%

2
.1.

Социални контакти

Социални контакти при
постъпване в СУПЦ:
връзка със семейството
връзка с приятелско
семейство/ роднини
връзка с брат(сестра)
връзка с приятели
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поддържа връзки с
близки и приятели:
слаби социални контакти:

Общ брой:

35

70%

15

30%

50

100
%

13

26%

3

6%

4

8%

18

36%

38

76%

12

24%

50

100
%

Социални контакти по време
на престоя в СУПЦ:
връзка със семейството
връзка с приятелско
семейство/ роднини
връзка с брат(сестра)
връзка с приятели
поддържа връзки с
близки и приятели:
слаби социални контакти:

Общ брой:

3

3 Поддърж
ане на личната
мрежа

IV. ПОДХОД

1

1 Подход,
поставящ в
.1.
центъра
индивидуалнит
е потребности
на потребителя

1
неразвит критерий;
"институционален" подход доминира
административният ресурс

Адми
нистратив
ен и
технически
персонал

Адми
нистративен
Техни
чески
персонал

20

53%

13%
5
39%
15
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