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Списък на съкращенията

АСП

Агенция за социално подпомагане

ДБТ

Дирекция „Бюро по труда”

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ЕС

Европейски съюз

ЗЗД

Закон за закрила на детето

МЗ

Министерство на здравеопазването

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МС

Министерски съвет

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

РИО

Регионален инспекторат по образование

СЗО

Световна здравна организация

СУПЦ

Социален учебно-професионален център

ТЕЛК

Териториални експертни лекарски комисии

ЦПО

Център запрофесионално обучение
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ВЪВЕДЕНИЕ

„Модел за социално включване на млади хора с леки умствени увреждания” е изготвен по
проект „Мога да съм полезен – Модел за социално включване на младежи с интелектуални
увреждания”. Неговата цел е разработване и апробиране на модел за социално включване на младежи
с интелектуални увреждания, който интегрира успешната практика в Холандия и България. Активно
участие и принос към развитието на модела имат експерти на Столична община дирекция „Социални
дейности”, екипите на услугата „Социален учебно-професионален център” (СУПЦ) и експерти на
Общинските администрации в 8-те общини, в които се предоставя услугата СУПЦ1.
Проектът се изпълнява от Фондация „Институт за социални услуги в общността”, в партньорство с
Фондация „Де Пасарел” (Холандия) и Столична община и се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз през
Европейски социален фонд.
Документът е разработен от екип от български и холандски експерти, с активното участие на
представители на ангажираните държавни институции (Министерство на труда и социалната политика,
Министерство на образованието, младежта и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по
заетостта, Държавна агенция за закрила на детето, Регионален инспекторат по образование - София,
СУПЦ и други заинтересовани страни (Агенция на хората с увреждания, доставчици на социални услуги,
др.).
Настоящият документ има за цел да предложи на ангажираните държавни институции и общинските
администрации модел за организиране и предоставяне на ефективна социална подкрепа на млади хора
с лека степен на интелектуални увреждания, съобразена с техните специфични потребности и
ориентирана към тяхната перспектива за развитие.
Моделът за социално включване е основан на общоприетите европейски принципи на социална
подкрепа на хора с интелектуални увреждания и на холандския практически опит за продължаваща
подкрепа на хора с интелектуални увреждания от всички възрастови групи и е съобразен с особеностите
на българската социална система.

1

Банско, Варна, Главница, Димитровград, Пловдив, Поморие, Свищов и София.

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.

4

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

I. ОТПРАВНИ ПРИНЦИПИ И ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В тази част са представени основните положения, с които е съобразен Модела, от гледна точка на
социални принципи и съдържание (принципи и подход) и от гледна точка на общия контекст
(Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Програма за развитие България 2020).
1. Отправни принципи на Модела за социално включване
Моделът за социално включване се опира на следните принципи:


Целта и обхвата на подкрепата, която се оказва на нуждаещите се лица, съответства на
спецификите на точно определена целева група, на потребностите от подкрепа и на
възрастовия период, за който се отнася подкрепата.



Основните потребности на целевата група, спрямо които е ориентирана подкрепата, са
структурирани в области, свързани с основните области на живота (образование, труд и
самостоятелен живот) и с периодите на възрастово развитие.



Подкрепата е ориентирана спрямо индивидуалната перспектива на лицето с увреждане за
постигане на самостоятелност и независимост в живота си.



Специфично внимание се поставя върху потребностите от изграждане на естествена мрежа от
близки и приятели, която мрежа може да замести професионалната подкрепа.



Ролята на социалната система и обхвата на действие на социалните услуги се дефинират
съобразно принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН.



Подкрепата, предоставяна през социалните услуги, има различна интензивност вразличните
периоди на развитие и живот. Цел на подкрепата е развитие на умения за самостоятелен
живот на лицето с увреждане и намаляване на интензивността на професионалната грижа.



Всеки човек с увреждане има различни потребности от подкрепа в своя живот – здравна,
социална и образователна подкрепа, подкрепа за труд, др. За да бъде качествена подкрепата
за него, е необходима координация между различните обществени системи (здравеопазване,
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социална дейност, образование, пазар на труда и др.).

2. Подход при разработване на Модела за социално включване
Разработването на Модел за социално включване е свързано, на първо място, с ясното дефиниране
на неговата специфична цел - нов модел, чрез който да се организира социалната подкрепа на лица с
лека степен на интелектуални увреждания в периода на преход от детството към зрелостта по начин,
който да води към тяхното максимално включване в обществото.
Моделът се разработва в контекста на вече изградената практика на доставка на социални услуги в
общността и при наличието на социалната услуга „Социално учебно професионален център” (СУПЦ),
която първоначално е създадена в отговор на потребностите на младите хора с леки интелектуални
увреждания, а към момента обслужва широка целева група потребители.
Подходът включва моделиране на взаимовръзките между:
-

принципите на социално включване и потребностите на младите хора от подкрепа за социално
включване;

-

актуалната ситуация на социалната практика и услуги в подкрепа на младите хора с
интелектуални увреждания и желаната ситуация на реформиране на социалната практика с цел
оказване на качествена, достъпна, ефективна и дългосрочна подкрепа.

Графика1. Подход на реализация на проекта
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В рамките на проекта, Моделът има междинна роля - той трябва да очертае една желана и
оптимална ситуация по отношение на подкрепата за социално включване на младите хора с леки
интелектуални увреждания. Извън обхвата на Модела остава отговорът на въпроса как точно да се
постигне това, т.е. какви конкретни мерки и каква стратегия на прилагане е необходима, за да се
приложи Модела на практика в цялата страна. Темата е частично засегната в последната част на
документа „Приложимост на модела за социално включване”, а изчерпателен отговор на този въпрос в
рамките на проекта е даден в Стратегията за прилагане на Модела в Столична община, изготвена
съвместно с Общинска администрация на Столична община и съобразена със спецификите на столичния
град.

Графика 2. Подход на проекта

3. Място на Модела в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
Ратифицирането от Р България на 26 февруари 2012 г. на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания поражда изискване за актуализиране на националните нормативни документи и програми
за хора с увреждания. При изготвянето на Модела са взети предвид основните принципи и права на
хората с увреждания, изведени в документа, и по-конкретно:
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-

Пълно участие в обществото (чл. 3)

-

Независим живот в общността с подходяща подкрепа (чл. 19)

-

Достъп до общообразоване с осигурена подходяща подкрепа (чл. 24)

-

Работа и пълноценно участие в обществото (чл. 27)

-

Равнопоставено участие в културния живот и развлечение (чл. 30).

4. Място на Модела в контекста на Националната програма за развитие България 2020
Моделът е изграден на приоритетите, поставени от Националната програма за развитие
България 2020, и по-конкретно на целите:
-

250 000 повече лица от уязвимите групи да бъдат обхванати на пазара на труда;

-

Въвеждане на индивидуален подход при предоставянето на социалните услуги;

-

Намаляване на случаите на отпадане от пазара на труда поради инвалидност (Препоръка на ЕК
от 2012 г.).
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се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната
политика.
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II. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВАНИЯ НА МОДЕЛА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В тази част са представени теоретичните основания на Модела за социално включване през три
основни направления:
а) приетите принципи на социално включване и превенция на социално изключване;
б) спецификите на младите хора с леки интелектуални увреждания и потребностите им от
подкрепа, основани на международни класификации;
в) специфичното състояние на пдкрепата и възможностите за социално включване в България и
Холандия.

1.

Принципи и норми на социално включване

Моделът за социално включване стъпва на следните дефиниции за социално включване и
социално изключване, за да дефинира ясно целта на подкрепата по отношение на младите хора с леки
интелектуални увреждания.

Дефиниция за Социално изключване2 :
Социалното изключване е процес, при който определени лица са изтласкани до ръба на
обществото и изцяло възпрепятствани от участие от силата на тяхната бедност, при липсата на основни
компетенции и възможности за обучение през целия живот или като резултат от дискриминация. Това
ги отдалечава от възможностите за работа, доходи, образование и обучение, както и от социалните и
обществените мрежи и дейности. Те имат ограничен достъп до власт и органите за вземане на решения
и по този начин често се чувстват безсилни и не в състояние да поемат контрола върху решенията, които
засягат техния ежедневен живот.

Дефиниция за Социално включване:
Процес, който гарантира, че тези, които са изложени на риск от бедност и социално изключване,
получават възможностите и ресурсите, които са необходими, за да участват пълноценно в
2

Дефинициите за социално изключване и социално включване са поместени в Съвместен доклад за социално
включване на Съвета и Европейската комисия, 2004 г.
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.
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икономическия, социалния и културния живот и да имат стандарта на живот и благосъстоянието, която
се счита за нормално в обществото, в което живеят. Той гарантира, че те имат по-голямо участие във
вземането на решения, които засягат живота им, както и достъп до техните основни права.

Концепцията за социално включване е възприета от ЕС като водеща за осигуряването на
благополучието и просперитета на гражданите на държавите-членки. Под социално включване се
разбира осигуреното от държавата пълно гражданство на лицата с увреждания, уважение на техните
права и пълно социално участие във всяка сфера на социалния живот.
То е формулирано като една от целите на Стратегията на ЕС за устойчив растеж през следващото
десетилетие – Европа 2020 – Бедност и социално включване. Една от основните промени, формулирани
в нея е „да се промотира активното включване в обществото и в трудовия пазар на най-рисковите
групи“.
Социалното включване има специфично значение по отношение на особеностите на лицата с
увреждания. В българския контекст то също така се отнася и до все още съществуващата
институционална грижа и подкрепа за деца и възрастни, които в следствие на нея страдат от социално
изключване.
Настоящият проект се фокусира върху един аспект на социалното включване по отношение на
потребността на децата и младите хора с леки интелектуални увреждания от подкрепа при израстването
им до зряла възраст по начин, който осигурява участието им в обществото като отговорни и
допринасящи граждани, като в същото време те да имат възможността да се възползват от всички
граждански права и социални облаги.

2. Теоретичен модел на подкрепата за младите хора с леки интелектуални увреждания
Теоретичната рамка се основава на европейските принципи и стандарти на социална работа и на
холандския опит и практика, като включва описание на:
- специфики на интелектуалното увреждане и специфики на лицата с леки интелектуални
увреждания;
- специфики на житейския период: младежки години на преход към зрелостта;
- сфери на живот и необходими умения;
- подкрепящи функции и дейности.
2.1. Специфични характеристики на младите хора с леки интелектуални увреждания
Международно признатите определения за умствена изостаналост са тези на Световната здравна
организация (СЗО) и на Американската асоциация за интелектуални увреждания и затруднения в
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация ИСУО носи 10
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.
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развитиетo (ААИУЗР).

Определение за умствена изостаналост според СЗО3:
Състояние на задържано или непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушение на
уменията, които възникват в процеса на развитие и които дават своя дял във формирането на общото
ниво на интелигентност, т.е. когнитивните, речевите, двигателните и социалните умения. Изоставането
може да се съчетава или не с други психични или телесни разстройства.

Определение за интелектуално увреждане според ААИУЗР4:
Интелектуалното увреждане се състои в значителни ограничения на интелектуалните функции и
на адаптивното поведение, което повлиява върху много ежедневни социални и практически умения.

Интелектуалното затруднение може да бъде причинено от физически, генетични и/или социални
фактори. В над 50% от случаите на интелектуално затруднение конкретните причини за него не могат да
бъдат установени с категоричност.
При определянето и оценяването на интелектуалните затруднения, професионалистите трябва да
имат предвид и допълнителни фактори, между които:
-

типичната за индивида социална среда;

-

езиковото многообразие и културните различия;

-

начина, по който хората общуват, действат и създават взаимоотношения.

Интелектуалните способности и социалната адаптация могат да се променят с течение на времето,
като дадено състояние може да се подобри в резултат на обучение и терапия. Диагностиката отчита
текущото ниво на интелектуално функциониране на лицето.

Световна здравна организация, Десета ревизия на Международната статистическа класификация на болестите и проблемите,
свързани със здравето, Международна класификация на заболяванията (ICD-10), Глава 5: Умствени и поведенчески разстройства,
Умствено изоставане (F70). www.who.int/classifications.
4
ААИУЗР (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) е най-старата организация в света, обединила
специалисти, работещи в областта на интелектуалните затруднения. Основана през 1876 г., организацията играе ключова роля за
проучване на интелектуалните увреждания и за разработване на подходи за работа и подкрепа. В периода 1908-2002 г. ААИУЗР
ревизира дефиницията за интелектуално увреждане десет пъти. www.aamr.org
3
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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

Категории умствена изостаналост
СЗО разглежда умствената изостаналост, определена съобразно индивидуалните резултати от теста
за интелигентност, в следните категории: лека, умерена, тежка и дълбока.
Степените са описани детайлно в Класификация на диагностичните критерии за изследване на
психичните и поведенчески нарушения, МКБ-10.
Таблица 1. Степени на умствена изостаналост
Лека умствена изостаналост (IQ5 между 50 и 69)6
Умерена умствена изостаналост (IQ между 35-49)7
Тежка умствена изостаналост (IQ между 20-34)8
Дълбока умствена изостаналост (IQ под < 20)9

Лицата с леки интелектуални увреждания, като най-голямата група на лица с интелектуални
увреждания, се характеризират само с определени ограничения в когнитивното и адаптивното
поведение. Те не се различават особено от лицата без интелектуални увреждания и тяхното увреждане
често остава скрито. Проблемите в когнитивните способности могат да бъдат преодолени лесно с добро
обучение и възпитание, фокусирано върху адаптивните им способности, като по този начин те лесно
могат да бъдат включени в социалния живот и могат да извършват повечето от дейностите, свързани със
самообслужване и домакинството, както и да изпълняват работните си задължения. Изправени пред
проста, позната ситуация, те могат да функционират независимо, без външна подкрепа.
Обобщени характеристики на лицата с интелектуални увреждания
Лицата с леки интелектуални увреждания имат следните общи характеристики:
 Това е най-голямата група измежду лицата с интелектуални увреждания.
 Имат известни ограничения в когнитивното и адаптивното поведение.
 Много често увреждането остава скрито.
 Проблемите, свързани с когнитивните способности, могат лесно да бъдат преодолени с
обучение и възпитание, фокусирано върху техните адаптивни способности.
 Те могат напълно да изпълняват повечето от домакинските задължения и да се грижат за
5

6
7
8
9

Коефициент на интелигентност
МКБ-10, F70
МКБ-10, F71
МКБ-10, F72
МКБ-10, F73
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себе си, да изпълняват професионалните си задължения.
 Те могат да функционират независимо, без външна подкрепа, изправени пред проста,
позната ситуация.
 Често проявяват компенсаторно поведение.
 Много са впечатлителни.

Непрестанно усложняващите се социални взаимоотношения, социалните структури и системи и
административните условия за всички граждани правят живота в обществото много сложен и
динамичен и поставя лицата с леки интелектуални увреждания в уязвима позиция. Те се нуждаят от
подкрепа за психо-социалното си функциониране. Какъв е обхватът на тази група може да се види в
таблицата със статистически данни.

Таблица 2. Статистика за броя на лицата с интелектуални увреждания в България на база
данни за населението на страната от Националния статистически институт10
Лица с интелектуални увреждания в България

Общ брой на лицата с умствена изостаналост

% от населението

Брой лица

0,63%

46 396

Лица с лека умствена изостаналост

0,315%

23 198

Лица с умерена умствена изостаналост

0,22 %

16 202

0,095 %

6 996

Лица с тежка и дълбока умствена изостаналост

2.2. Специфики на житейския период на преход към зрелостта
Моделът е ориентиран към много специфичен сегмент от жизнения цикъл на лицата с леки
интелектуални увреждания – преходния период от детството към зрелостта. При децата, които
функционират в норма, този период е между 16 и 25-годишна възраст. При децата с леки интелектуални
увреждания този период е по-дълъг – започва по-късно (между 16-18 г.) и продължава до около 29годишна възраст.

10

„Към 1 февруари 2011 година населението на Република България е 7 364 570 души.”, НСИ,

http://censusresults.nsi.bg/Census/
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Основната промяна в този период на живота на хората е развиването на способности за
независим живот. За някои лица, които, вследствие на увреждане, никога няма да достигнат ниво на
пълна независимост, този период е ключов за тяхното социално включване. Ако в този период те бъдат
подкрепени –за да развият колкото се може повече умения и способности за независим живот, да
развият подходяща подкрепяща мрежа и подходящи работни навици и професионален профил –те
могат да водят доста добър независим и включен живот в обществото с най-малко възможна (или дори
без) подкрепа.
Периодът на преход от детство към зрялост се състои от 3 основни етапа. Те отговарят на
развитието на детето във възрастен и предоставят информация за нивото на развитие и постиженията.
Етапите са представени по-долу.
Първият етап е етап на ФОРМИРАНЕ.
Началната ситуацията е тази, при която юношата започва да формира умения, които ще са му
необходими за неговия живот като възрастен. Това е етапът на интензивно учене и запознаване с
уменията.
Вторият етап е етап на ПРАКТИКУВАНЕ .
Този етап се характеризира с практикуване на уменията и нагласите, прилагането им в живота,
което води до затвърждаването им. Практикуването на уменията е подкрепено и наблюдавано и
позволява тяхното усъвършенстване и надграждане.
Третият етап е етап на УКРЕПВАНЕ.
На този етап младият човек постига укрепване и устойчивост на уменията, както и сигурност в
тяхното ежедневно приложение в реални житейски ситуации.

Графика 3. Възрастова рамка на развитие на младите хора с леки интелектуални увреждания,
съпоставени с младите хора с интелектуално развитие в норма
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2.3. Специфики на целевата група по отношение на развитието и потребността от
специализирана подкрепа
Не всички лица с леки интелектуални увреждания, съгласно Коефициента за интелигентност, се
нуждаят от специализирана подкрепа. Част от тяхмогат да се научат и развият адаптивни способности
вследствие на добро образование, възпитание и подкрепа от семейството, което предоставя контакти в
социални мрежи. В резултат на това, много от лицата се справят частично независимо.
В същото време, когато не е на лице подходящо възпитание в ранното детство и не е
предоставена подкрепа в някои сензитивни фази на развитие, забавянето в когнитивното и адаптивно
то функциониране на лицата става още по-видимо, в сравнение с общата норма за тяхното ниво на
общуване. Това важи особено за лица, които са отгледани в специализирани институции.
Институционалната грижа води до възприемане на ограниченията и до развитието на „странно“
поведение, което е резултат от „странната” и не-подкрепяща среда в институциите. В резултат на това
лицата, които са отгледани в институции, притежават по-малко адаптивни способности и по-сериозни
проблеми, в сравнение с други лица със същото ниво на интелектуално функционирате (съгласно
резултати на IQ теста), които са отгледани в нормална семейна среда. Тези лица имат потребност от поинтензивна подкрепа в периода на преход към зрелостта.

2.4. Сфери на живот и необходими умения

Социалното включване е свързано с три основни житейски сфери – труд и работа, независим живот
и социално участие. За да могат да бъдат включени, лицата с интелектуални увреждания се нуждаят от
подкрепа за развиването на подходящи способности във всяка една от тези три сфери, както следва:
Графика 4. Необходими умения
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Умения за участие в трудова дейност, различни от специфичния професионален фокус,
например: умения за изпълнение на инструкция, умения за постигане на резултати от работата,
моторни умения и поведение при участие в трудова дейност.



Житейски способности, които са необходими за самостоятелен живот, грижата за себе си и
другите и поддържането на домакинство, например: умения за здравословен живот,
домакински умения, когнитивни умения, необходими в ежедневието и за битовите задачи,
умения за общуване с околните.



Социални умения, необходими за развитие и поддържане на лична мрежа от контакти с близки
хора, които формират естествената общност и среда на лицето, например: умения за общуване,
базисни социални умения, умения за влизане и изграждане на приятелства и връзки, умения за
поддържане на приятелства и близост.

За изграждането на тези необходими умения допринася подкрепата на хора от различни
кръгове на близост, описани по-долу.
Графика 5. Кръгове на близост при изграждане на личната мрежа на лице с интелектуално
увреждане

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация ИСУО носи 17
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

Професионалната подкрепа за социално включване на младите хора с леки интелектуални
увреждания се основава на холистичен подход, който включва и трите аспекта на развитието на умения
– труд, независим живот и социални контакти, като подкрепящите предлагат равномерна подкрепа за
всеки един от тях.
Подкрепата се предоставя гъвкаво, с променяща се интензивност, съобразена с развитите умения и
перспективите на лицето с интелектуално увреждане.

Графика 6. Цикъл на подкрепа и развитие на способности за социално включване
Умения за труд

Графика 7. Верига на прогресивно намаляване на интензивността на подкрепа
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2.5. Подкрепящи функции и дейности за младите хора с леки интелектуални увреждания
Определянето на необходимите подкрепящи дейности за социално включване на лица с леки
интелектуални увреждания е резултат от:
- оценката на развитието в периода на преход между детство и зрялост;
- оценка на перспективата за развитие на три вида умения – социални умения, умения за труд и
житейски умения.
Таблица 3. Подкрепящи функции и дейности

УМЕНИЯ ЗА ТРУД

ФОРМИРАНЕ

ПРАКТИКУВАНЕ

УКРЕПВАНЕ

Училище

Обучение

Подкрепена
заетост

Семейна грижа /
Резидентна грижа

Обучение за
независим живот

Амбулаторна
подкрепа за
живот11

Обучение в социално
поведение

Изграждане на лична
мрежа

Поддържане на
личната мрежа

(включване в труд/
доход)
ЖИТЕЙСКИ УМЕНИЯ
(независим живот)

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
(лична мрежа)

3. Анализ на социалната практика в България и в Холандия
Животът в институция на хората с увреждания дълги години беше норма в България. С промяната
на ценностите в обществото, стана недопустимо изолирането на когото и да било от неговото
семейство, приятели и среда. Социалните услуги за хората с увреждания се развиха с цел да допринасят
хората с увреждания да водят нормален живот, както всички останали, да получават подкрепа само
тогава и до толкова, до колкото им е необходима и да имат възможност да участват в социалния живот.
11

Амбулаторната подкрепа за живот включва редовно наблюдение над лицето и неговите умения да се справя
самостоятелно, както и оказване на подкрепа, при необходимост и при поискване.
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За целите на проект „Мога да съм полезен” и на настоящия Модел на социално включване, в
периода юни-октомври 2012 г. екипът на проекта направи проучване на:
-

актуалните стратегически и нормативни документи за социални услуги за хора с интелектуални
увреждания в България;

-

потребностите от социалната услуга СУПЦ (насочена приоритетно към млади хора с
интелектуални увреждания) и нейното функциониране в три СУПЦ в страната (София, Пловдив и
Овча могила).

Основните изводи в резултат на двете проучвания са представени по-долу. Пълният анализ на
резултатите са достъпни на сайта на проекта: http://polezen.icss-bg.org/.

3.1 Изводи по отношение на нормативната рамка
Основните изводи от направения анализ на нормативните и поднормативните документи могат
да бъдат обобщени както следва:
- Нормативните документи са съобразени с европейските принципи и регламенти за подкрепа на
социалното включване на хората с увреждания;
- Нормативните документи са в процес на хармонизиране съобразно принципите и изискванията
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (задача на междуведомствена
група) и се очаква този процес да допринесе за по-добрата координация между отделните
системи и сектори на подкрепа, както и до конкретизиране на мерките за социално включване;
- Нормативните документи се нуждаят от по-нататъшно прецизиране и взаимнообвързване
съобразно компонентите на теоретичния модел („потребности от подкрепа – достъп до
подкрепа – подкрепа и услуги – координация”) със съответната степен на конкретност,
йерархична и хоризонтална взаимовръзка (закони, правилници, методики, указания);
- Нормативните документи се нуждаят от разширяване и прецизиране, за да осигуряват
възможности за интегрирана/ комплексна подкрепа на лицата с интелектуални увреждания
(социална, здравна и образователна подкрепа, подкрепа за заетост), както и за
продължаваща подкрепа съобразно жизнения цикъл (детство, преход към зрелостта, зрялост,
старост);
- Нормативните документи се нуждаят от усъвършенстване в посока гарантиране на
координацията между различните системи и сектори на подкрепа (образование, социално
подпомагане и социални услуги, здравеопазване и заетост);
- Нормативните документи трябва да бъдат периодично преразглеждани, в тясна връзка със
социалната практика и с променящите се потребности от подкрепа на хората с увреждания, така
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че да допринасят за развитието на социалните услуги и осигуряване на лесен достъп до тях, а не
да затрудняват тези процеси.
3.2. Изводи по отношение на стратегическите документи
Основните изводи от направения анализ на стратегическите документи могат да бъдат
обобщени както следва:
- Стратегическите документи на национално ниво и регионално ниво са разработени в
съответствие с европейските принципи и регламенти за подкрепа на социалното включване на
хората с увреждания;
- За да бъдат прилагани ефективно в социалната практика, стратегическите документи на
регионално ниво се нуждаят от конкретизиране на планираните мерки за социално включване
чрез:
o Обвързване на планираните мерки със статистическите данни за хората с увреждания на
областно/ общинско ниво (% хора с интелектуални увреждания за съответната
административна област);
o Планиране на необходими социални услуги за хората с интелектуални увреждания
на регионално ниво, обхващащи жизнения цикъл на нуждаещите се (деца с
интелектуални увреждания, млади хора с интелектуални увреждания, възрастни с
интелектуални увреждания);
o Дългосрочно планиране на необходимия капацитет на услугите (съобразно
статистическите данни) и развитието на услугите (съобразно жизнения цикъл на
хората с интелектуални увреждания);
o Планиране на необходимите човешки/ професионални ресурси за предоставяне на
подкрепа на хората с интелектуални увреждания съобразно статистическите данни и
планираното развитие на социалните услуги.
o За да бъдат работещи приложни инструменти за социално включване на хората с
интелектуални увреждания, общинските стратегии за социални услуги се нуждаят от
конкретизиране на мерките за подкрепа съобразно специфичните потребности и
профила на хората с интелектуални увреждания в конкретната административна
единица.
3.3. Изводи по отношение на ефективността на услугата СУПЦ
СУПЦ е разпозната и посочвана от всички институции и организации в социалната сфера като услуга
за младежи с леки интелектуални увреждания. В същото време, услугата се предоставя на по-широка
целева група – млади хора с умерена степен на интелектуални увреждания, млади хора с психични
проблеми и млади хора в социален риск. СУПЦ предоставя:
-

Професионално обучение;
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-

Интернатно настаняване или настаняване в Преходно жилище;

-

Подкрепа за изграждане на социални контакти.

Изводите по отношение на ефективността на СУПЦ са:
-

Съгласно дефиницията си, практиката на доставка на СУПЦ е обоснована, но съобразно
обществените приоритети, европейските принципи на социално включване и потребностите от
подкрепа на младежите с леки интелектуални увреждания, социалната услуга СУПЦ се нуждае
от реформиране.

-

СУПЦ предоставя професионално обучение като социална услуга, в противоречие на
разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която постулира
достъп до общо образование на лицата с увреждания, с необходимите улеснения и подкрепа;

-

Дейностите за подкрепа, предоставяни от СУПЦ, отговарят само частично на потребностите от
подкрепа, тъй като са ограничени в малък период от време, не позволяват гъвкаво и етапно
намаляване на интензивността на подкрепата, смесват професионалното обучение с дейностите
за подкрепа.

-

Голяма част от потребителите на СУПЦ имат нужда от продължаваща подкрепа и след напускане
на услугата поради степента на ограниченията им, но няма как да бъдат подкрепяни поради
изискванията за продължителност на услугата.

-

СУПЦ изисква да бъде трансформирана в духа на международните принципи за социално
включване и новите обществени очаквания, така че да осигури на основната си целева група –
младите хора с леки интелектуални увреждания – необходимата подкрепа в младостта.
Подкрепата трябва да има за фокус развитието на уменията в трите основни сфери на живот –
умения за труд и работа, умения за независим живот и социални умения. За останалата група
млади хора с различен риск и потребности е необходима различен вид подкрепа по своята
същност, продължителност и интензивност.

Холандският опит в подкрепа на хората с интелектуални увреждания се основава на следните
базисни принципи:
- Специфика на подкрепата за хора с увреждания. Услугите за хора с увреждания се различават от
услугите за други уязвими групи, тъй като нямат за цел преодоляване на съществуващ проблем (риск,
бедност, отпадане от училище и др.). Лицето с увреждане винаги се нуждае от услуги, неговото
състояние в повечето случаи е необратимо. То има нужда от социална подкрепа през целия си живот, но
характерът на тази подкрепа се променя с възрастта и с развитието или със загубата на определени
способности.
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- Подкрепа за нормален живот. Социалните услуги в общността за хора с интелектуални
затруднения се основават на разбирането, че тези хора са като всички останали – здрави, със свои
желания, интереси, вкусове и предпочитания. Тяхната цел е да подпомогнат живота на хората с
интелектуални затруднения, като им оказват подкрепа в областта, в която са техните дефицити.
- Право на достъп до публичните услуги. В общността се предоставят разнообразни публични
услуги, които хората с интелектуални затруднения имат право да ползват – здравни, образователни,
културни услуги и подкрепата на социалните услуги е в допълнение към тях и в отговор на поспецифичните им потребности.
- Специфика на социалните услуги в подкрепа на хората с интелектуални увреждания.
Социалните услуги за тази целева група:
-

Отговарят на потребностите по начин, който позволява включването на хората с увреждания в
живота на общността (а не допринася за тяхното изолиране);

-

Предоставят форми и методи на подкрепа, които са част от нормалното ежедневие (подкрепа за
самостоятелен живот и домакинство, подкрепа за контакти, подкрепа за труд, др.);

-

Предлагат отговор на разнообразните потребности и в степента, в която хората с интелектуални
затруднения се нуждаят от нея;

-

Отчитат мнението на хората с увреждания.

Основните параметри на услугите за лица с леки интелектуални увреждания в холандската социална
практика са ясно дефинирани и следвани.
Таблица 4. Основни параметри на услугите в холандската практика

Основни параметри

Описание

Достъп до услугата

-

Услугите са специфично насочени към потребностите на
специфично определени целеви групи;

-

Улеснен достъп – координация между системите за насочване
към услуги за младите хора с леки интелектуални увреждания;

-

Стеснен вход към услугите, специфично насочени към младежи с
леки интелектуални увреждания. Услугите се ползван от
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младежи, които отговарят на профила на лека умствена
изостаналост и имат перспектива да изградят умения за
самостоятелност.
Оценка на

-

потребностите

Независима оценка на вида и тежестта на увреждането и на
потребността от подкрепа;

-

Младежите с леки интелектуални увреждания се насочват към
адаптирано образование и услуги в тяхна подкрепа,
ориентирани към постигане на тяхното максимално вписване в
обществото;

-

Текущо проследяване на напредъка и ориентиране на
подкрепата, съобразно резултатите от текущата оценка на
напредъка.

Доставка на услугата

-

Входна, междинна и изходна оценка на уменията за
самостоятелен живот и труд – насочване към други услуги, ако
младежите не могат да покриват изискванията;

-

Дейности със специфичен фокус върху социалните умения и
личната мрежа на човека;

-

Стандартите за качество на живот са водещи;

-

Намаляваща интензивност на услугата при налични умения за
независим живот;

Координация с други

-

Доставка на услугата съобразно индивидуалните потребности.

-

Ясно разделение на ролите на образователната система по

услуги и сектори

отношение на професионалното обучение и на социалната
система по отношения на уменията за независим живот;
-

Ясно разпределение между всички форми на подкрепа, оказвани
като част от мерките за достъп до пазара на труда и тези, които се
предоставят като социални услуги;

-

Цел на социални услуги да подпомогнат „напускането” на
системата на социално подпомагане и навлизане на полето на
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„пазара на труда” за оптимален период от време.
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III. ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

1. Цел на Модела за социално включване

Моделът за социално включване има за цел да представи форми на подкрепа за младите хора с
леки интелектуални увреждания в периода на съзряване, с цел постигане на оптимална
самостоятелност и независимост от професионална подкрепа и социална реализация в зрелостта в
основните сфери на живот – независим живот в общността, трудова дейност и социално участие.

Графика 8. Перспектива за оптимална самостоятелност в основните сфери на живот
за младите хора с леки интелектуални увреждания
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2. Съответствие на Модела за социално включване спрямо отправните принципи
Отправни принципи

Фокус и компоненти на Модела

Целта и обхвата на подкрепата, която се оказва на

Млади хора с леки интелектуални

нуждаещите се лица, съответства на спецификите на

увреждания в периода 14 г. – 29 г.

точно определена целева група, на потребностите от
подкрепа и на възрастовия период, за който се отнася
подкрепата.
Основните потребности на целевата група, спрямо които

-

е ориентирана подкрепата, са структурирани в области,

самостоятелен живот;

свързани с основните области на живота (образование,

-

Изграждане на умения за труд;

-

Изграждане на социални умения

труд и самостоятелен живот) и с периодите на
възрастово развитие.

Изграждане на умения за

и лична мрежа от близки
Подкрепата е ориентирана спрямо индивидуалната

Входна оценка на способностите и

перспектива на лицето с увреждане за постигане на

ограничаване на достъпа на младежи с

самостоятелност и независимост в живота си.

по-високо ниво на несамостоятелност.

Ролята на социалната система и обхвата на действие на

Въвеждане на подход за организация на

социалните услуги се дефинират съобразно принципите

подкрепата за социално включване в

на Конвенцията на ООН за правата на хората с

общодостъпните обществени системи

увреждания.

(образование и пазар на труда) и
очертаване на специфичното място на
социалните услуги.

Подкрепата, предоставяна през социалните услуги, има

Организиране на предоставяната от

различна интензивност в различните периоди на

социалните услуги подкрепа във

развитие и живот. Цел на подкрепата е развитие на

„верига на подкрепата”с три фази на

умения за самостоятелен живот на лицето с увреждане и

намаляваща интензивност.
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намаляване на интензивността на професионална грижа.
3. Целева група на Модела за социално включване
Воден от принципа, че ефективото предоставяне на социална подкрепа се основава на прецизното
дефиниране на подкрепата, съобразно потребностите на целевата група, моделът дефинира ясно
целевата група, към социалното включване на която е ориентиран, а именно:
Младежи с лека степен на умствена изостаналост на възраст между 14 – 29 г., без семейство.
Целевата група има специфични характеристики, описани в началото на документа, и обобщени подолу, спрямо индикаторите възрастов период, индивидуална перспектива за самостоятелност и
семейна подкрепа.
Таблица 5. Описание на целевата група

Възрастов период

Възрастовият период между 14 – 29 г., в който се
изгражда личността.
Периодът отчита спецификите на целевата група,
които са свързани със забавяне на съзряването.

Индивидуална перспектива за

Млади хора с лека умствена изостаналост, които имат

самостоятелност

перспектива да постигнат относително пълна
самостоятелност в зрелостта си (по отношение на
трудова реализация и независим живот).

Семейна подкрепа и лична

Млади хора с лека умствена изостаналост, които

социална мрежа

нямат семейство, от което да получават подкрепа за
развитието си, както и нямат изградена лична
социална мрежа.
Младежите с лека умствена изостаналост, които
получават семейна подкрепа или подкрепа от
средата, не се нуждаят от допълнителни услуги, тъй
като с тази помощ са съумели да компенсират
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затрудненията, породени от увреждането.

Тъй като анализът на социалната практика в страната по предоставяне на социалната услуга
СУПЦ показа, че настоящи потребители на услугата са по-широка група лица с увреждания, по-долу е
представена спецификата на тези групи и степента, в която моделът може да бъде частично приложен
по отношение на техните потребности.
Отправна точка за успеха на социалното включване на младите хора с леки интелектуални
увреждания без семейства е предоставянето на фокусирана, гъвкава индивидуална подкрепа и
избягване на обобщени подходи и прилагане на мерки от „общ характер”.

Таблица 6. Специфични целеви групи потребители на СУПЦ и изисквания към подкрепата
Специфична целева

Описание

група
1.

Специфични изисквания към
подкрепата

Младежи с лека

При тази група младежи е налице

Подкрепата следва да е

умствена изостаналост

семейна среда и/или социална

насочена към:

с недостатъчна

мрежа, която обаче не може да

подкрепа от семейство

осигури необходимата подкрепа за

и личната социална

развитие на младежа и за

мрежа

изграждане на умения за

- подпомагане на семейството
да осъществява своите
естествени подкрепящи
младия човек функции;

самостоятелност.
- подпомагане на млад ия
човек с направление – за
изграждане на умения за труд.
2.

Младежи с умерена

При тази нееднородна група

Подкрепата следва да се

умствена

младежи е налице обективно

оказва през „верига на

изостаналост, с

състояние, увреждане или

подкрепа”, в рамките на

психични

разстройство, при които е

услугите за дългосрочна грижа,

разстройства/

невъзможно постигане на

като се осигурява възможност

поведенчески

независимост, интегриране на

за развитие на младия човек,

отклонения

пазара на труда и пълна

без обаче подкрепата да цели

самостоятелност от професионална

постигане на независимост и
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подкрепа.

самостоятелност.
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4. Потребности на младите хора с леки интелектуални увреждания, които моделът адресира
Моделът адресира три основни групи потребности на младите хора с леки интелектуални
увреждания, а именно:



Потребност от жилищно настаняване и подкрепа за изграждане на умения за
самостоятелен живот

Осигуряване на място за живот, което да дава сигурност и условия за участие в живота на
общността, както и подкрепа за изграждане на умения за самостоятелност. Изграждането на
уменията за самостоятелност минава през трите фази – формиране, практикуване, укрепване, като
се променя интензивността на предоставяната подкрепа:
I фаза „Формиране”- потребност от 24 часова подкрепа;
II фаза „Практикуване” – потребност от няколко часова подкрепа ежедневно;
III фаза „Укрепване” – потребност от няколко часова подкрепа седмично и при необходимост.
Паралелно на променящата се интензивност на подкрепата, се променя и мястото на живот, като
се преминава към жилищно настаняване, което позволява постигането на търсената степен на
самостоятелност (защитено жилище, преходно жилище, наблюдавано жилище, самостоятелно
настаняване).



Потребност от подкрепа за професионално обучение и изграждане на трудови умения

Осигуряване на подкрепа за придобиване на професионална квалификация в областта, на
техните интереси, както и осигуряване на целенасочена, методична и продължителна подкрепа за
изграждане на умения за труд (като например точност на изпълнението, спазване на инструкции,
резултатност, последователност, дисциплинираност, адекватно поведение и др.).
Изграждането на уменията за труд минава през трите фази на променяща се интензивност, като
за всяка фаза се променя характерът на подкрепата, така че да осигури постигането на свързаните с
нея резултати:
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I

фаза

„Формиране”:

предоставяната

подкрепа

е

насочена

към

подпомагане

на

професионалното обучение в рамките на общообразователната система и вклюване в групова
трудова практика;
II фаза „Практикуване”: включване в групова трудова практика;
III фаза „Укрепване”: включване в индивидуална групова практика (ако е необходимо).



Потребност от изграждане на социални умения и лична социална мрежа

Осигуряване на подкрепа за изграждане на умения за социално взаимодействие и общуване,
както и за изграждане и поддържане на лична социална мрежа.
Подкрепата по отношение на потребностите за изграждане на лична социална мрежа се
предоставя с променящ се фокус, съобразно фазите на израстване:
- I фаза „Формиране”: изграждане на умения за социално приемливо поведение, ефективни
взаимоотношения и самочувствие;
- II фаза „Практикуване”: фокус върху изграждането на лична мрежа и практикуване на
изградените социални умения;
- III фаза „Укрепване”: фокус върху изграждане на умения за поддържане на отношения в
изградената лична мрежа.
Подкрепата не се предоставя самостоятелно, а като дейност за подкрепа в услугите за
настаняване и изграждане на умения за независим живот.

4. Структура на Модела за социално включване на младежи с леки интелектуални
увреждания
Моделът за социално включване е структуриран в два основни компонента:
• Компонент „Професионално обучение”
Осигуряване на достъп до професионално обучение, съответстващо на нивото на младите хора с
леки интелектуални увреждания, като част или като продължение на училищното обучение, без
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непременно да е свързано с придобиване на по-висока образователна степен. Професионалното
обучение е ангажимент на образователната система.
• Компонент „Подкрепа чрез социални услуги”
Осигуряване на подкрепа чрез социални услуги в трите области на живот, необходима за
постигане на индивидуалната перспектива за независим живот на младите хора с леки
интелектуални увреждания.
В графиката по-долу са описани основните компоненти от структурата на Модела, като се вижда, че
подкрепата през социалните услуги е организира в две паралелни направления с вериги с намаляваща
интензивност на подкрепата, а професионалното образование и обучение като част от системата на
образованието е представена отделно.

Графика 9. Структура на Модела за социално включване на младите хора с леки интелектуални
увреждания

По-долу са представени съдържателно двата компонента на Модела с фокус върху подкрепата
през социалните услуги.
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А. Компонент „Професионално обучение”
Компонентът „Професионално обучение” описва подкрепата, от която се нуждаят младежите с
лека умствена изостаналост за развитие на потенциала си за самостоятелен и независим живот в
училищна възраст чрез включване в обучение за придобиване на професия.
Компонентът се развива в съществуващите форми и организация на професионалното обучение,
описани по-долу, с препоръки към основните характеристики, така че да отговарят на потребностите на
младежите с лека степен на интелектуални увреждания.
Таблица 7. Форми и организация на професионалното обучение
Форма на

Организация на

Основни характеристики, съобразени с

професионално

професионалното

потребностите на целевата група на Модела

обучение

обучение

Професионално

Професионални

обучение в рамките

гимназии

на
общообразователната система

Средни
общообразователни
училища
Помощни училища

За младежи между 14 и 22 години.
Достъп до професионално обучение, независимо от
възрастта и завършения етап на обучение.
Професионално обучение, разделено от
придобиването на образователна степен.
Обучение в областта, в която проявяват интереси и
възможности.
Организирано съобразно уменията им за учене, с
практически фокус.
Гъвкавост и възможност за промяна на вече избрана
професионална област.
Система за оценка на постиженията и напредъка,
основана на уменията.

Професионално

Курсове към Д БТ,

обучение към

курсове към ЦПО

системата за

За младежи и лица над 29 г.
Организирано съобразно уменията на хората с лека
умствена изостаналост за учене с практически фокус

подпомагане
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интеграцията на

и удължена продължителност на обучението.

пазара на труда

Обучение в областта, в която проявяват интереси и
възможности.
Професионално консултиране съобразно
особеностите и интересите на младите хора.
Система за оценка на постиженията и напредъка,
основана на уменията.

Специфичните дейности за подкрепа по този компонент са описани в следващата част за
приложение на Модела.
Б. Подкрепа чрез социални услуги
Подкрепата през социални услуги е във фокуса на Модела за социално включване на младите
хора с леки интелектуални увреждания и е представена в рамките на тази секция през:
-

Дейности за подкрепа, включени в компонента „подкрепа чрез социални услуги”;

-

Перспектива за младия човек през подкрепата на Модела;

-

Разпределение и продължителност на подкрепата по фази;

-

Организация на оценката и достъпа до подкрепа;

-

Организация на входа до дейностите за подкрепа и изхода от тях.

1. Дейности за подкрепа в компонента „Подкрепа чрез социални услуги”
Подкрепата през социални услуги, както е представено в секцията „Структура на Модела за
социално включване” се състои от две паралелни вериги на подкрепа, които предоставят в
стъпаловиден порядък намаляваща по интензивност подкрепа. В таблицата по-долу са представени
съдържателно дейностите за подкрепа във всяко от 3-те направления, съобразно 3-те групи
потребности, специфични за фазите на развитие в младежката възраст.
Таблица 8. Вериги с дейности на подкрепа, компонент „Подкрепа чрез социални услуги”
НАСОЧЕНОСТ НА
СОЦИАЛНАТА
ПОДКРЕПА

1 ФАЗА

2 ФАЗА

3 ФАЗА

ФОРМИРАНЕ НА

ПРАКТИКУВАНЕ НА

УКРЕПВАНЕ НА УМЕНИЯ

УМЕНИЯ

УМЕНИЯ
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Подкрепа за живот и
изграждане на
умения за
самостоятелност и

Защитено жилище:

Преходно жилище:

Наблюдавано жилище:

- Осигурено

- Осигурено

- Осигурено

настаняване с 24

настаняване с

настаняване с

часова подкрепа

почасова дневна

подкрепа на

подкрепа

разположение

- Подкрепа за

- Подкрепа за

изграждането на

поддържането на

лична мрежа

лична мрежа

лична социална
- Изграждане на

мрежа

социални умения

Подкрепа за

Подкрепа за

Групова практика за

Индивидуална

изграждане на

професионално

трудови умения

практика за трудови

трудови умения

обучение

умения

Специално внимание изисква изясняването на елементите в Модела, които са приложими към
специфичните целеви групи - потребителите на социалната услуга СУПЦ, така както бяха определени в
секцията „Целева група на Модела”.

Таблица 9. Приложимост на Модела в подкрепата на специфичните целеви групи
Специфична целева

Приложимост на Модела за социално включване

група
1.

Младежи с лека

Включените в Модела дейности за подкрепа за изграждане на

умствена

умения за труд във всички фази на развитие.

изостаналост с
недостатъчна
подкрепа от
семейство и личната

В допълнение на дейностите, предвидени в Модела, тази група
младежи се нуждаят от семейно консултиране за повишаване на
капацитета на семейството и/или на личната социална мрежа на
младежа, без извеждане от семейната среда.

социална мрежа
2.

Младежи с умерена

Дейностите за подкрепа, включени в Модела, не са приложими за

умствена

младите хора, които нямат перспектива за постигане на
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изостаналост и
психични
разстройства/
поведенчески
отклонения

самостоятелност.
За тях са приложими принципите, върху които е изграден Модела, а
именно осигуряване на възможност за развитие или трудови
дейности

в

рамките

на

социалните

услуги,

съобразно

индивидуалния напредък,
За тази целева група е подходяща подкрепа чрез дневна грижа с
трудови дейности и настаняване с 24 часова подкрепа (тип
Защитено жилище)

2. Перспектива за младия човек през подкрепата на Модела за социално включване

Социалната подкрепа, предоставяна през Модела, има за цел постигане на самостоятелност и
независимост от професионална помощ в зрелостта за младите хора с леки интелектуални
увреждания.
Тъй като Моделът се основава на индивидуалния подход, в него е отчетена и реалната
възможност не всички младежи, първоначално оценени като младежи с перспектива за
самостоятелност, реално да съумеят да я достигнат в периода на предоставяне на подкрепа.
Заключенията за това се взимат на база оценка на уменията, а младите хора трябва да имат
възможност да получат необходимата им подкрепа през услугите за дългосрочна грижа,
преодоставяни за хора с увреждания.
През схемата по-долу се вижда как, в резултат на оценка на постигнатите умения на всяка фаза, е
възможно напускане на „веригата на подкрепа”. Същественият момент е, че ако младежът я напусне
с изградени умения за независим живот, той най-вероятно няма да има нужда от професионална
подкрепа в зрялата си възраст. Младежите, които не съумяват да достигнат до това ниво на
самостоятелност и независимост, обаче, имат нужда от подкрепа през социални услуги,
съответстваща на нивото им на функциониране и на индивидуалната им перспектива.
Перспективата за развитие на лицето с интелектуално увреждане не се ограничава само в
периода на младежките години. Изследването на възможностите, желанието и интересите на
лицето е компонент на социалната работа за хора с увреждания и се провежда във всяка услуга и
дейност, като дава възможност за изграждане на вериги за подкрепа, независимо от стартовото
ниво и от отправната точка.
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Посочените социални услуги са само частично налични в Регистъра на социалните услуги,
съгласно ППЗСП, и следва да бъдат предоставяни чрез разнообразяване на съществуващите услуги
или чрез включване на нови услуги в ППЗСП.

Графика 10. Индивидуална перспектива на младия човек през подкрепата на Модела

Платена работа на пазара на
труда
Независим живот
Лична социална мрежа

Развитие на уменията

Индивидуална трудова
практика
Наблюдавано жилище с
ежеседмична подкрепа
Дневна грижа с трудови
дейности
Наблюдавано жилище с
ежедневна подкрепа
Дневна грижа
Защитено жилище с 24
часова подкрепа

1 фаза
2 фаза
3 фаза
Фази на предоставяне на подкрепата
В Модела за социално включване

Индивидуална перспектива
на младия човек

3. Разпределение и продължителност на подкрепата по фази
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По-долу е представено обобщено възрастовото разпределение и продължителността на
подкрепата за младите хора с леки интелектуални увреждания в рамките на компонента „Подкрепа
през социални услуги”.
Таблица 10. Възрастови граници и продължителност на подкрепата
Фаза на развитие

I фаза
Формиране на
умения

II фаза
Практикуване на
умения

Възрастови рамки и
продължителност на подкрепата

Кратко описание на покдрепата

Възраст между 14 и 22 години.
Продължителност на подкрепата
между 3 – 4 години.

Младежът посещава форма на
професионално училищно обучение и при
необходимост ползва подкрепа през
семейно консултиране или настаняване в
резидентна услуга с 24 часова подкрепа

Възраст между 18 и 20 г.

Младежът посещава подкрепена групова
практика в реална среда и живее в
резидентна услуга с няколко часа дневно
наблюдение

Условна продължителност на
подкрепата между 1,5 – 2 години
Възраст между 24 и 29 г.

III фаза
Укрепване на
умения

Условна продължителност на
подкрепата между 1 – 1,5 години

Младежът посещава подкрепена
инидивидуална практика и живее в
апартамент с подкрепа на разположение

4. Оценка на възможностите на младия човек
Моделът за социално включване се основава на индивидуалните потребности и оценката на
перспективата на младия човек да изгради уменията, необходими за независим живот. Оценката на
възможностите е свързана с:
-

Оценка на нивото на когнитивни възможности (IQ тест) и изследване на адаптивните му
способности;

-

Изследване на конкретните умения по направленията на подкрепата, свързани с уменията за
труд и уменията за самостоятелен живот;

-

Изследване на желанията и интересите.

Оценката на възможностите води до формулиране на перспективата на младия, човек, която е
основата за изготвяне на индивидуалния план за грижа. Индивидуалният профил на младежа се изготвя
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при стартиране на доставката на дейностите за подкрепа и се актуализира ежегодно, на база текущите
оценки на развитие на уменията (всеки 3 месеца) и оценката на индивидуалния план.
Оценката на развитието на уменията е от значение както за определяне на индивидуалната
подкрепа така е и определяща за преминаване от една фаза на подпомагане към следваща или за
взимане на решение за напускане на социалната услуга.

5. Организация на входа и изхода на услугата
Моделът за социално включване е изграден на принципа за подкрепа, предоставяна в отговор на
ясно дефинирани потребности. Принципът изисква въвеждане на система за достъп до услугата, която
осигурява необходимата предварителна оценка на перспективата и на потребностите, които дейностите
за подкрепа могат да удовлетворят.
• Организация на „входа” към услугата
Входът към дейностите за подкрепа се основава на заключения след проведена оценка на
възможностите и перспективата на младия човек. Оценката е допълнителна към обективното ТЕЛК или
ЛКК решение.
• Организация на „изхода” от услугата
Ползването на дейностите за подкрепа се основава на индивидуалната перспектива за
изграждане на умения за независимост. Напускането на дейностите за подкрепа може да бъде в
резултат на:
а) постигане на желаните умения и способности за интегриране на пазара на труда и
самостоятелен живот;
б) трайно констатиране на липса на напредък при провежданите редовни 3 месечни оценки на
развитието на уменията.
В зависимост от причината за напускане, младият човек получава подкрепа за: започване на
самостоятелен живот или насочване към социална услуга в общността, която съответства на неговите
възможности и профил (Графика 10).
• Подкрепа след напускане на услугата
Младият човек, който е достигнал ниво на самостоятелност, което му позволява да започне
самостоятелен живот, продължава да получава подкрепа през дейностите за подкрепа. Преди
напускане и като част от подготовката за напускане, се изготвя индивидуален план за подкрепа след
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напускане на дейността за подкрепа, чрез който се гарантира поддържането на връзка и подкрепа от
страна на персонала за период от време и при необходимост. Тази подкрепа е необходима на младия
човек, за да се почувства напълно уверен в себе си.

IV. ПРИЛОЖИМОСТ НА МОДЕЛА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

В настоящата секция е разгледан въпросът за приложимостта на Модела за социално включване
в България по отношение на училищното образование и обучение и предоставянето на социални услуги
на млади хора с леки интелектуални увреждания.
Предложенията са насочени към оптимизиране на съществуващата нормативна и методологическа
рамка с цел осигуряване на реални условия за социално включване на тези млади хора и тяхното
развитие за постигане на перспективата за самостоятелност.
Предложенията са групирани около компонентите на модела – професионално обучение и
подкрепа през социални услуги.

1. Препоръки за приложимостта на Модела към компонент „Професионално обучение”
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Професионалното обучение е елемент на правото на обучение и образование, което всяко лице
има съобразно възможностите си. Предоставянето на професионално обучение в рамките на
училищната система за младите хора с леки интелектуални увреждания е възможност да се отговори на
тяхната потребност от образование, тъй като те са с ограничени възможности по отношение на
теоретичните специалности, изучавани в основен и среден етап на училищното образование. Тази
възможност изисква определени промени в нормативната и методологична база, разгледани по-долу.

Промените в нормативната и методологична база по отношение на достъпа и включването в
професионално обучение на младите хора с леки интелектуални увреждания, се отнасят до следното:

1.1. Осигуряване на достъп до професионално обучение в рамките на училищното обучение,
разделено от придобиването на образователна степен (завършен етап на обучение).
Младите хора с леки интелектуални увреждания не винаги могат да покрият изискванията на
образователните етапи на основното и средното образование. Това не би трябвало да ги лишава от
възможността в ученическа възраст да имат достъп до професионално обучение, съобразно техните
интереси и възможности, което означава, че дори и с завършен начален етап на обучение те да имат
достъп до професионално обучение в рамките на професионалните училища.
Наред с това е необходимо да се пренебрегне границата от 16 години за безплатно, училищно
професионално обучение, която е напълно неприложима при младите хора с леки интелектуални
увреждания.

1.2. Осигурен достъп до безплатно професионално обучение в рамките на училищната система
и за младежи над 16 години
Фиксираната възрастова граница от 16 години за задължителното образование, с която е свързана и
възможността за достъп до училищно професионално обучение, е ограничаваща за младите хора с леки
интелектуални увреждания, поради свързаното с увреждането им забавяне в развитието. Младите хора
се нуждаят от свободен достъп и след навършване на 16 години за включване в обучение по
специалност, което се предоставя в рамките на училищната система и им осигурява взаимодействие с
връстници и израстване в естествената за общността среда.

1.3. Адаптиране на подхода на професионално обучение, съобразно възможностите за учене на
младите хора с леки интелектуални увреждания
Провеждането на професионалното обучение следва да отчита когнитивните ограничения на
младите хора с леки интелектуални увреждания, за които теоретичните рефлексии върху процеса и
съдържанието на определен дейност, за която се обучават, не са приложими и излизат извън рамките
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на възможностите им.12 Теоретичните описания следва да бъдат заменени с упражнения и практически
дейности, при които се дават инструкции и напътствия. Подходът следва да съобразява необходимостта
от повторение и по-продължителния период, необходим за усвояване на уменията. При този подход
фокусът е върху практиката. Теоретичната част на подготовката, в това число класно-урочните
занимания по теория и изпити върху нея, не са адекватни на спецификата на умения на тези млади хора.
Паралелно на специфичните умения, свързани с професионалното обучение, младите хора имат
нужда от изграждане на умения за труд, свързани с поведението им в реална работна среда.
Необходима е трудова практика в реална работна среда (не непременно обвързана с професията, за
която младият човек се обучава), която може да бъде осигурена през подкрепа от социални услуги.
Професионалното обучение като форма на провеждане изисква работа в малки групи, които
позволяват засилено индивидуално внимание и подход. Провеждането му през форма на
индивидуално обучение трябва да е съобразена с внимание към индивидуалния случай, тъй като крие
засилен риск от несправяне и разочарование, и – в резултат - до отпадане от обучение.
Подкрепящата среда играе голяма роля в мотивирането на младия човек да продължава да учи и
да полага усилия включването на родителите и активната работа с тях в процеса на обучение повлиява
благоприятно риска от загуба на интерес и отпадане.

1.4. Въвеждане на система за оценка на уменията в съответната професионална област
Подходът на обучение, от който се нуждаят младите хора, изисква въвеждане на оценка на
уменията, които са придобили в съответното професионално направление. Чрез тази оценка са
изследва напредъка и постиженията им по отношение на конкретни умения.

1.5. Възможност за обучение според интересите и промяна на професионалната сфера на
обучение
Младите хора трябва да имат възможност за избор на професия и сфера, в която да се обучават.
Ограничаването на този избор увеличава риска от отпадане в определен момент. Наред с
възможностите за избор, е необходима и гъвкавост, която да осигури възможност за промяна на
решението и смяна на областта, в която се обучава младия човек. Тези принципи са приложими към
професионалната ориентация на всички млади хора, но при младите хора с лека умствена изостаналост
е необходимо по-специално внимание.

1.6. Организация на професионално обучение в рамките на училищното обучение
12

F 71. Лека умствена изостаналост, Международна класификация на болестите, 10-та ревизия (МКБ 10), Световна
здравна организация
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-

Увеличаване на възможностите за обучение в първа степен на професионална квалификация и
част от професия в професионалните гимназии;

-

Възможности за разкриване на професионални паралелки към средно общообразователните
училища;

-

Възможност за предоставяне на професионално обучение на младежи, над 16 г. в рамките на
училищното обучение, независимо от завършения етап на обучение;

-

Промяна на учебната програма за обучение по професии и на държавните образователни
изисквания към тях, въвеждане на обучение, основано на практиката и система за оценка на
уменията, свързани с прилагането на професията.

1.7. Организация на професионално обучение в системата на подкрепа към пазара на труда

-

Предоставяне на възможности по програми, които финансират професионалното обучение към
Дирекция „Бюро по труда”;

-

Провеждане на професионалното обучение съобразно спецификата и особеностите на младите
хора с леки интелектуални увреждания, от гледна точка на теми и области на професионална
квалификация, съдържание на обучението, подход на обучение и оценка на напредъка.

-

Професионалното обучение като част от мерките за подкрепа на включване на пазара на труда
има специфичен фокус на професионална подготовка в определена сфера и може да се
предоставя съвместно с подкрепата за изграждане на трудови умения, която се предоставя през
социални дейности за подкрепа.

2. Препоръки за приложимостта на Модела към компонент „Подкрепа през социални
услуги”.
Препоръките за приложимост на Модела в този компонент са свързани с изграждането на
нормативни и методически условия за предоставяне на дейностите за подкрепа, описани в Модела.
Тяхното предоставяне може да бъде организирано през два различни подхода:
2.1. Подход на обособяване на нова социална услуга със специфичен профил на целевата група –
младите хора с леки интелектуални увреждания без семейства, при който се обединяват дейностите за
подкрепа в една социална услуга.
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Прилагането на този подход е свързано с гарантиране на организационна структура, която да
позволи относителната независимост при предоставянето на услугите в двете направления – услуги за
независим живот и услуги за труд, тъй като формализираното им съвместяване в една услуга може да
доведе до институционален модел на работа.
Прилагането на този подход е свързан с промяна в Правилника за приложение на Закона за
социално подпомагане (ППЗСП) и въвеждане на новата социалната услуга в списъка на социалните
услуги държавно делегирана дейност.
2.2. Подход на предоставяне на дейностите за подкрепа през регламентираните социални услуги
държавно делегирана дейност
Предоставянето на дейностите за подкрепа при този подход може да се организира през вече
регламентирани социални услуги в общността държавно делегирана дейност. Социалната практика вече
използва възможностите определените в ППЗСП социални услуги да се предоставят със специфична
насоченост, в отговор на особеностите на определената целева група и като отговор на дефинирани
потребности на местно /регионално ниво.
Наред с това, съществува и практика на предоставяне на комбинация от услуги, обединени
тематично в „Комплекс от социални услуги”. При тази форма е възможно комбиниране на дейностите за
подкрепа на различни социални услуги в общността, като се запазва тяхната смислова идентичност.
Прилагането на този подход е свързано с преглед и частично адаптиране, съобразно Модела, на
методиките за предоставяне на услугите, през които ще бъдат предоставяни дейностите за подкрепа:
-

Защитено жилище, Преходно жилище, Наблюдавано жилище (като услуги за осигуряване на
веригата за подкрепа за живот и умения за независимост);

-

Център за социална рехабилитация и интеграция или Дневен център (като услуги за осигуряване
на веригата на подкрепа за изграждане на умения за труд).

За да може да се постигне прилагане на Модела през единия или другия подход на приложение е
необходимо детайлно да се познават самите дейности за подкрепа. Тяхно подробно описание е дадено
специфично за всяка дейност в таблиците в част V. Представяне на дейностите за подкрепа в модела за
социално включване.
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V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА В МОДЕЛА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
1. Дейности за подкрепа за живот и изграждане на умения за самостоятелност и лична социална
мрежа
1.1. Защитено жилище
Название на дейността
Цели на подкрепата

Защитено жилище
- Осигуряване на място за живот с 24 часова подкрепа
- Формиране на умения за независим живот
- Формиране на социални умения

Направление

Настаняване

Фаза

I фаза Формиране на основни умения и нагласи

Целева група

Младежи с лека степен на умствена изостаналост, без семейства, на
възраст 14-21 г., с перспектива за самостоятелен живот и социално
справяне.
Настаняване в защитено жилищно пространство с осигурена 24 часова
подкрепа съвместно с група потребители на сходна възраст и ниво на
функциониране. Стимулира се включването в дейности по
самообслужване, поддръжка на домакинството и подготовка на храната.
Целенасочено се работи за изграждане за социални умения.
Насърчава се и се подпомага посещаването на училище и/или
професионално обучение и включването в дейности за заетост и дейности
в свободното време.
- Осигурено сигурно и уютно място за живот
- Изградени умения за самообслужване, поддържане на хигиена и
общо домакинство, базисни имения за приготвяне на храна
- Изградени базисни социални умения

Съдържание на дейността

Очаквани резултати за
потребителите

Организация на
предоставянето на
услугата

Осигуряване на лично пространство и включване в общи ежедневни
дейности.
Прилагане на вътрешни правила и организиране на ежедневието и
заниманията.
Участие в дейностите по водене на домакинство, приготвяне на храна и
поддържане на хигиена.
Включване в дейности, насочени към изграждане на социални умения и
индивидуално консултиране.
Организира достъпа до образователни, здравни, културни и др. услуги и
дейности в общността.
Дейността се осъществява чрез работа по индивидуален план на
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Достъп до услугата

Оценка на уменията на
потребителите и
инструменти за оценка

Интензивност
Продължителност на
подкрепата
Напускане на дейността и
последваща подкрепа

Социална услуга, в
рамките на която може да
се предоставя
Необходим персонал
Единица продуктивност
Финансов стандарт

потребителя и водене на случай.
При наличие на съответствие с профила на потребителите, за които е
предназначена услугата.
Достъпът до подкрепата е организиран съгласно нормативните
разпоредби - с направление/ заповед от ДСП и проведена допълнителна
входна мултидисциплинарна оценка за нивото на функциониране и
определяне на перспективата на младежа за самостоятелност.
Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето
като част от процеса на индивидуално планиране и грижа.
Оценяват се:
- когнитивното функциониране (IQ)
- адаптивните умения;
- специфични умения за самостоятелност, като:
- самообслужване;
- водене на домакинство;
- приготвяне на храна;
- социални умения.
Инструменти:
- стандартизирани тестове за оценка на интелигентността;
- личностови тестове и тестове за оценка на адаптивните способности;
- въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за
самостоятелен живот
24 часова подкрепа
Продължителността зависи от напредъка на младия човек в постигането на
умения за самостоятелен живот, както и от навършване на пълнолетие.
След постигане на пълнолетие и определено ниво на самостоятелност в
уменията за самообслужване и водене на домакинство, потребителят е
насочен към следващата фаза на подкрепа.
При невъзможност да се постигне необходимата самостоятелност,
потребителят се насочва към социалната услуга „Защитено жилище”.
Дейността за подкрепа съответства на концепцията за подкрепа, заложена
в социалната услуга „Защитено жилище”. Необходимо е да се осигури
възможност за достъп до услугата на млади хора на възраст над 14 години.
Групов социален работник 1 на 8 потребители
24 часа престой
Подкрепата се предоставя в рамките на Единен финансов стандарт за
услугата „Защитено жилище”, съгласно решение на Министерски съвет за
съответната бюджетна година.
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1.2. Преходно жилище
Название на
дейността
Цел на подкрепата

Направление
Фаза
Целева група

Съдържание на
дейността

Очаквани резултати
за потребителите

Организация

Достъп

Преходно жилище
- Осигуряване на място за живот с ежедневна почасова подкрепа;
- Затвърждаване на умения за независим живот;
- Изграждане на лична мрежа.
Настаняване
II фаза Практикуване на уменията и нагласите
Лица с лека степен на умствена изостаналост, на възраст над 18 години, с
потенциал за изграждане на умения за социално справяне и самостоятелен
живот
Настаняване в защитено жилищно пространство с осигурена ежедневна
почасова подкрепа, съвместно с малка група потребители на сходна възраст и
ниво на функциониране. Потребителите изпълняват самостоятелно дейности по
самообслужване, поддръжка на домакинството и подготовка на храната.
Характерът на подкрепата е наблюдение и се осъществява от представител на
персонала, който присъства в следобедния период на денонощието (средно 5
часа дневно) и е на разположение при необходимост. Целенасочено се работи
за изграждане умения за формиране на лична мрежа. Насърчава и подпомага
включването в дейности за заетост и дейности в свободното време.
Затвърдени умения за самообслужване, поддържане на хигиена и общо
домакинство, умения за самостоятелно приготвяне на храна, изградени
умения за формиране на лична мрежа
Изградено чувство за сигурност и самоувереност за справяне с домакинство,
грижа за себе си и другите.
Изградена лична социална мрежа с близки лица.
Осигуряване на лично пространство за младия човек., самостоятелна грижа за
него и за себе си с наблюдение и напътствия при необходимост.
Вътрешни правила и организация на ежедневието и участието в поддържането
на домакинството и съвместното съжителство, подготовката на храна и
поддържането на хигиената.
Организиране на ежедневието в дейности извън жилището.
Включване в дейности, насочени към формиране на лична мрежа и
индивидуално консултиране
Дейността се осъществява чрез работа по индивидуален план на потребителя и
водене на случай.
Дейността за подкрепа е елемент на веригата за подкрепа за младите хора с
леки интелектуални увреждания и достъпът е определен при постигане на
определено ниво на самостоятелност в защитеното жилище, което се
проследява през резултатите от оценката на уменията.
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Оценка на уменията
на потребителите и
инструменти за
оценка

Когато дейността е обособена като социална услуга, достъпът до нея се
организира през правилата на ППЗСП чрез заповед от Д”СП”.
Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето като
част от процеса на индивидуално планиране и грижа.
Оценява се напредъка в специфични умения за самостоятелност като:
самообслужване; водене на домакинство; приготвяне на храна; социални
умения и перспективата за постигане на пълна самостоятелност и
независимост.

Инструменти:
- Въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за
самостоятелен живот.
Интензивност
5 часа подкрепа дневно
Продължителност на
Продължителност между 1,5 г. и 2 години в зависимост от постигането на
подкрепата
умения за самостоятелен живот
Напускане на
При постигане на резултати, позволяващи преминаване към условия на живот с
дейността и
по-голяма самостоятелност, младежът преминава към следващото стъпало на
последваща подкрепа подкрепа във веригата.
При невъзможност за постигане на такива умения, потребителят се насочва
към социална услуга Наблюдавано жилище, която му осигурява сигурност и
условия за живот и развитие.
Социална услуга, в
Преходно жилище
рамките на която
може да се
предоставя
Необходим персонал Групов отговорник
Единица
продуктивност

24 часа

Финансов стандарт

Съгласно единният финансов стандарт, определен за социалната услуга
„Преходно жилище” от МС за бюджетната година.
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1.3. Наблюдавано жилище
Название на
дейността
Цел на подкрепата

Направление
Фаза
Целева група

Съдържание на
дейността

Очаквани резултати
за потребителите

Организация

Достъп

Наблюдавано жилище
-

Осигуряване на място за живот с почасова седмична подкрепа (тип
амбулаторна подкрепа);
- Устойчивост на умения за независим живот;
- Изграждане на умения за поддържане на лична мрежа
Настаняване
III фаза Укрепване на уменията и нагласите
Лица с лека степен на умствена изостаналост на възраст над 18 г., с потенциал
за изграждане на умения за социално справяне и самостоятелен живот.
Осигуряване на място за относително независим живот, в малка група на
няколко младежа (тип квартира), при която потребителите живеят и
организират самостоятелно ежедневието си и домакинството си, с осигурено
наблюдение и подкрепа при необходимост.
Ежеседмично наблюдение и посещение на място от социален работник и
възможност за получаване на спешна помощ при възникване на необходимост
- криза или проблемна ситуация.
Подкрепата се осъществява по инициатива на социалния работник - редовен
ежеседмичен вечерен контакт или при поискване от потребителя.
Подкрепа за организация на ежедневието и включване в разнообразни
дейности, както и насочване за поддържане на личната социална мрежа.
Постигната самостоятелност в организирането и воденето на самостоятелно
домакинство и за социално справяне.
Постигната увереност в способностите и усещане за сигурност в собствените
умения за самостоятелен живот.
Изградена устойчива лична социална мрежа, на която може да се разчита при
проблем
Организация на настаняването в апартамент/ жилище и организиране на
съжителството с подходящи съквартиранти.
Периодично (ежеседмично) поддържане на контакт и посещение на място от
социален работник.
Осигурено място, където потребителят може да потърси помощ 24 часа в
денонощието.
Дейността се осъществява чрез работа по индивидуален план на потребителя и
водене на случай.
Дейността за подкрепа е елемент на веригата за подкрепа за младите хора с
леки интелектуални увреждания и достъпът е определен при постигане на
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определено ниво на самостоятелност в преходно жилище, което се проследява
през резултатите от оценката на уменията.
Когато дейността е обособена като социална услуга, достъпът до нея се
организира през правилата на ППЗСП чрез заповед от Д”СП”.
Оценка на уменията
на потребителите и
инструменти за
оценка

Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето като
част от процеса на индивидуално планиране и грижа.
Оценява се напредъка в специфични умения за самостоятелност, като:
самообслужване; водене на домакинство; приготвяне на храна; социални
умения и перспективата за постигане на пълна самостоятелност и
независимост.

Интензивност

Инструменти:
- Въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за
самостоятелен живот.
Ежеседмично наблюдение и поддържане на контакт.
Подкрепа се осигурява при необходимост.
1 – 1,5 години

Продължителност на
подкрепата
Напускане на
След постигане на резултати за самостоятелност и независимост, потребителят
дейността и
е подпомогнат да уреди мястото си за живот и престава да получава
последваща подкрепа наблюдение и подкрепа.
Напускането се осъществява по план за напускане и подкрепа след напускане,
като подкрепата чрез поддържане на контакт, наблюдение и помощ в ситуация
на несигурност се осъществява в месеците след напускане, съобразно
индивидуалните потребности.
Ако младият човек не може да постигне резултати за самостоятелен живот и да
организира самостоятелно ежедневието си, бива насочен към ползване на
форма на резидентна подкрепа за възрастни с висока степен на
самостоятелност.
Социална услуга, в
Наблюдавано жилище
рамките на която
може да се
предоставя
Необходим персонал
Групови отговорници, които осъществяват по график посещение 1 седмично на
място и реагират при необходимост.
Единица
24 часа
продуктивност
Финансов стандарт

Съгласно единният финансов стандарт определен за социалната услуга
„Наблюдавано жилище” от МС за бюджетната година.
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2. Дейности за подкрепа за изграждане на трудови умения
2.1. Подкрепа за професионално обучение
Название на дейността

Подкрепа за професионално обучение

Цел на дейността

Подкрепа за включване в професионално обучение, като част от
общобразователната система

Направление

Подкрепа за изграждане на трудови умения

Фаза, към която се отнася
дейността

I фаза Формиране на умения и нагласи

Целева група

Лица с лека степен на умствена изостаналост, между 14 и 21 г., с потенциал
за изграждане на умения за социално справяне и за формиране на трудови
умения в определена професия

Съдържание

-

-

Подпомагане включването в професионално обучение, като част от
общообразователната система, осъществяване на подкрепа за
участие в процеса усвояване на професията;
Координация с учебното заведение;
Подкрепа за младия човек за усвояване на уменията, които се
изискват;
Подкрепа за усвояване на умения за социално справяне и
интегриране в средата;
Подкрепа за изграждане на трудови умения.

Очаквани резултати

Завършено обучение в професия, със съответстваща на нивото
професионална квалификация.

Организация на дейността

Дейността се осъществява през социална работа и организиране на
занимания в извънучебно време за подкрепа за справяне с изискванията
на обучението, допълнителни консултации и упражнения.
Предоставянето на подкрепата се осъществява съгласно изготвен
индивидуален план за грижа и текуща оценка на напредъка.
Подкрепата се предоставя на младежи с лека умствена изостаналост, като
част от веригата за подкрепа за изграждане на умения за труд и
самостоятелност. Дейността се предоставя като част от социална услуга в
общността и достъпът е организиран съгласно ППЗСП с
направление/заповед от ДСП, основана на ТЕЛК (степен на увреждане) и
мултидисциплинарна оценка на перспективата на младежа.
Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето
като част от процеса на индивидуално планиране и грижа.
Оценяват се:

Достъп

Оценка на уменията на
обучаемите и
инструменти за оценка
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- когнитивното функциониране (IQ);
- адаптивните умения;
- специфични умения за включван в трудови дейности, като:
- постигане на резултати от работата (спазване на инструкции, точност,
последователност, резултатност, натоварване, систематичност и прочие);
- моторни умения (груба и фина моторика, боравене с инструменти,
преценка и избор на материал и инструмент, усвояване на рутинни
действия, положение на тялото и прочие);
- поведение при работа (точност, спазване на уговорки, инициативност,
следване на инструкции, колегиалност, надеждност, искане на помощ,
увереност в способностите и прочие).

Интензивност
Продължителност

Инструменти:
- стандартизирани тестове за оценка на интелигентността;
- личностови тестове и тестове за оценка на адаптивните способности;
- въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за труд.
Ежедневна полудневна ангажираност в допълнение на учебната програма
Съобразно продължителността на професионалното обучение.

Социална услуга, през
която може да се
предоставя дейността за
подкрепа

Дейността за подкрепа може да се предоставя като социалноконсултативна и трудотерапевтична дейност към Център за социална
рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) или към Дневен център.

Необходим персонал

Трудов наставник 1 на 8 потребители

Финансов стандарт

Разходите за издръжка включват:
- възнаграждение на трудов наставник
- административни разходи
- транспорт
Финансирането на дейността е като част от дейността на социалната услуга
ЦСРИ или Дневен център, с определен единен финансов стандарт съгласно
решение на МС за съответната бюджетна година.
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2.2. Групова практика за трудови умения
Название на дейността

Групова практика за трудови умения

Цел на подкрепата

Изграждане и затвърждаване на трудови умения в реална работна среда

Направление

Подкрепа за изграждане на трудови умения

Фаза

II фаза Практикуване на уменията и нагласите

Целева група

Лица с лека степен на умствена изостаналост, на възраст над 16 години, с
перспектива за изграждане на умения за самостоятелно социално справяне и
реализация на труд.

Съдържание на
дейността

Изпълнение на трудови дейности в реална трудова среда.
Организира се като групова дейност в реално предприятие или организация,
където младите хора в определен график и периодичност са ангажирани в
изпълнението на реални трудови дейности.

Очаквани резултати за
потребителите при
включване в дейността

Организация

Провеждането на трудовите дейности може да бъде с различна
продължителност:
- когато е паралелно на дейности за обучение: до 2 пъти по 4 часа/седмица.
- когато е самостоятелна дейност: от 4 до 8 часа дневно в рамките на
работната седмица (до максимум от 40 часа седмично за младежи над 18 г.).
Трудовите дейности се провеждат съобразно спецификата и ритъма на
работа на конкретното предприятие или организация и са съобразени с
естеството на работа.
Числеността на групата зависи от естеството на работата, с оптимална
численост 4 -5 лица.
Трудовата практика е доброволна дейност и не получават възнаграждение.
- Изградени базови умения за труд и участие в трудова дейност
- Развити умения за включване в реална трудова среда
- Развити умения за изпълняване на конкретни задължения
- Постигната самоувереност по отношение на собственото представяне и
увереност за вписване в работна среда.
- Избор на конкретно работно място, съобразно специфични характеристики;
- Сформиране на групата потребители, според степента на развитие на
уменията за трудови дейности и социалните умения;
- Договаряне на работните условия, безопасността и сигурността;
- Договаряне на контактно лице от страна на приемащото предприятие или
организация;
- В период на въвеждане в дейността - ежедневна подкрепа на трудов
наставник, изясняване на въпросите, свързани с трудовата среда и задачи;

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация ИСУО носи 54
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

- В периода на ритунизиране на дейността - намаляваща подкрепа,
периодична подкрепа от трудов наставник.

Оценка на уменията на
потребителите и
инструменти за оценка

Дейността се осъществява чрез работа по индивидуален план на
потребителя и водене на случай.
Дейността за подкрепа е част от веригата за подкрепа за изграждане на
трудови умения и достъпът до нея е отворен след входна
мултидисциплинарна оценка на перспективата на младия човек с лека
умствена изостаналост.
Достъпът е с направление или заповед от ДСП съгласно ППЗСП.
Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето
като част от процеса на индивидуално планиране и грижа.

Продължителност на
подкрепата

Оценяват се специфични умения за включван в трудови дейности, като:
- постигане на резултати от работата ;
- моторни умения;
- поведение при работа.
Инструменти:
- Въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за труд.
От 1 до 2 години, като зависи от постигнатите резултати и степента на
развити умения.

Достъп

Напускане на услугата и
последваща подкрепа

Социална услуга, в
рамките на която може
да се предоставя
Необходим персонал

Възможни са три варианта за напускане на услугата: 1. Преминаване на
следващото стъпало от дейностите за изграждане на умения за труд индивидуална трудова практика; 2. Излизане на пазара на труда, когато
напълно са изградени уменията за включване в реален трудов процес и 3.
Напускане на веригата на подкрепа и насочване на младежа към форма на
дневна грижа с трудови дейности или социално предприятие.
Дейността за подкрепа може да се предоставя като програма за
трудотерапевтична дейност към Център за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ) или към Дневен център.
Трудов наставник на групата (1 трудов наставник: 10 потребители)

Единица продуктивност

Половин ден

Финансов стандарт

Разходите за издръжка включват:
- възнаграждение на трудов наставник
- административни разходи
- транспорт.
Финансирането на дейността е като част от дейността на социалната услуга
ЦСРИ или Дневен център с определен единен финансов стандарт съгласно
решение на МС за съответната бюджетна година.
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2.3. Индивидуална практика за трудови умения
Название на дейността

Индивидуална практика за трудови умения

цел на подкрепата

Устойчивост на трудови умения, увереност и самостоятелност в
осъществяването на трудовите дейности

Направление
Фаза
Целева група

Подкрепа за изграждане на трудови умения
III фаза Укрепване на уменията и нагласите
Лица с лека степен на умствена изостаналост, на възраст над 18 години, с
потенциал за изграждане на умения за социално справяне и самостоятелно
упражняване на труд.
Индивидуална трудова практика в изпълнение на трудови дейности в
реална трудова среда.
Организира се като индивидуални занимания за отделния потребител,
който самостоятелно се интегрира в работната среда.
Потребителите са подкрепени от трудов наставник (към услугата) и
осъществяват дейността си с подкрепата и на доброволен „приемащ”
трудов наставник към мястото на трудовата практика.
След преминаване на въвеждащия период, при който трудовият наставник
ежедневно посещава потребителя (продължителността му зависи от
конкретната ситуация), посещенията намаляват до веднъж седмично или
при повикване. На всеки две седмици се провеждат срещи с участието на
потребителя и приемащия трудов наставник, на които се обсъжда
изпълнението на дейностите и взаимоотношенията.
Потребителите не получават възнаграждение за дейността си (освен
случаите на субсидирана заетост).
- Утвърдени умения за работа в колектив
- Утвърдени умения за труд
- Утвърдени умения за самостоятелно включване в реална трудова среда
- Утвърдени умения за изпълняване на конкретни трудови задължения
- Изградена самоувереност и сигурност в собствените способности.
- Избор на конкретно работно място съобразно, специфични
характеристики;
- Напасване на интересите и мотивацията на потребителя и спецификата на
работната среда;
- Договаряне на условията за практиката – дейността, приемащият трудов
наставник, условията за сигурност и безопасност;
- Период на въвеждане в дейността (ежедневно наблюдение от трудов
наставник, изясняване на въпросите, свързани с трудовата среда и задачи)
- Изпълнение на дейността (намаляваща подкрепа, периодична подкрепа
от трудов наставник).

Съдържание на дейността

Очаквани резултати за
потребителите при
включване в дейността

Организация

Дейността се осъществява чрез работа по индивидуален план на
потребителя и водене на случай.
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Достъп

Социална услуга, в
рамките на която може да
се предоставя
Необходим персонал

Дейността за подкрепа е част от веригата за подкрепа за изграждане на
трудови умения и достъпът до нея е през покриване на определено ниво
на умения, след участие в групова трудова практика и необходимост от
повече подкрепа през индивидуална практика.
Достъпът е с направление или заповед от ДСП съгласно ППЗСП.
Провежда се входна оценка и текуща (на 3 месеца) оценка на напредъка в
изграждане на умения и ежегодно преразглеждане на профила на лицето
като част от процеса на индивидуално планиране и грижа.
Оценяват се специфични умения за включван в трудови дейности, като:
- постигане на резултати от работата;
- моторни умения;
- поведение при работа.
Инструменти:
- Въпросници и скали за измерване на социални умения и умения за труд.
Продължителността на подкрепата пряко зависи от постигнатите резултати
и степента на изграждане на уменията в рамките на 1 – 1,5 години.
Възможни са два варианта за напускане на услугата:
1. Излизане на пазара на труда, когато напълно са изградени уменията за
включване в реален трудов процес;
2. Напускане на веригата на подкрепа и насочване на младежа към форма
на дневна грижа с трудови дейности или социално предприятие.
Дейността за подкрепа може да се предоставя като програма за
трудотерапевтична дейност към Център за социална рехабилитация и
интеграция (ЦСРИ) или към Дневен център.
Трудов наставник на лицето (1 трудов наставник: 15 потребители).

Единица продуктивност

Половин ден

Финансов стандарт

Разходите за издръжка включват:
- възнаграждение на трудов наставник
- административни разходи
- транспорт.
Финансирането на дейността е като част от дейността на социалната услуга
ЦСРИ или Дневен център с определен единен финансов стандарт съгласно
решение на МС за съответната бюджетна година.

Оценка на уменията на
потребителите и
инструменти за оценка

Продължителност на
подкрепата
Напускане на услугата и
последваща подкрепа
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