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ДОКЛАД ЗА ПРОВЕДЕН СОЦИАЛЕН ЕКСПЕРИМЕНТ  

по проект „Екип за включваща заетост“ 

на фондация „Институт за социални услуги в общността“ 

 

 

I. Обща информация   

Настоящият доклад е разработен като резултат от проучване, проведено в 

рамките на Дейност 6. Наблюдение и анализ на социалния експеримент за включваща 

заетост на хора с увреждания по проект «Екип за включваща заетост».. 

Дейността бе осъществена от Стели Петева (Методик) и Татяна Врабчева 

(Експерт проучване и анализ).  

Проучването бе проведено и анализирано в периода: м. декември 2013 – м. 

декември 2014 г. 

 

 

II. Участници в проучването:  

Участници в проучването са 2 групи - екип по включваща заетост и представители 

на различни институции и НПО в ролята им на работодатели. 

1. Екип по включваща заетост: 6 обучители (лица с увреждания) и 3 кообучители 

2. Работодатели: Представители на различни институции и организации в ролята на  

от работодатели. Участие взеха общо 36 души, в следните 3 групи: 

- представители на доставчици на социални услуги – 12 човека; 

- представители на общинска администрация – 12 човека; 

- представители на държавна администрация – 12 човека. 

 

III. Процес и материали за провеждане на проучването 
 

Проучването включи следните етапи: 

 разработване на инструментаруим за двете групи изследвани лица (формат на 

входно и изходно полуструктурирано интервю и анкетна карта във входен и 

изходен вариант); 

 провеждане на входно и изходно интервю на представителите на Екипа за 

включваща заетост (преди обучението и след проведените от тях дейности по 

обучение и консултиране на работодатели); 

 провеждане на входно и изходно анкетно проучване с работодатели (в началото на 

дейностите с тяхно участие и след проведеното обучение и консултиране от страна 

на Екипа за включваща заетост); 

 анализ на резултатите, с изводи и препоръки. 
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Проучването бе осъществено съобразно предварителния график на дейността, като 

дейността бе удължена с 1 месец (м.декември 2014 г.), поради удължаване на срока на 

Дейност 5. Консултиране на работодатели за наемане на хора с увреждания. 

 

IV. Цел  и резултати на проучването  

Цел на проучването:  

 Проучване на нагласите на участниците в проекта към активната роля на хората 

с увреждания като обучители и консултанти на работодатели; 

 

 Проучване на динамиката в нагласите на участниците в екипа към активната 

роля на хората с увреждания на пазара на труда. 
 

Първоначална хипотеза на екипа по проекта: 

 Знанието за включваща заетост променя нагласите на хората 

 По-широката информираност на заинтересованите страни за модела на 

включваща заетост увеличава готовността за лично участие в прилагането му в 

условията на българския пазар на труда 

  

 1. Общи изводи относно нагласите на Екипа по включваща заетост 

Проучването се осъществи чрез специално разработен формат за 

полуструктурирано интервю за проучване на предварителните нагласи на Екипа по 

включваща заетост към въпросите за активна реализация на пазара на труда на хората с 

увреждания. Осъществено бе цялостно наблюдение, оценка и анализ на промените в 

нагласите на екипа като в края на социалния експеримент отново те бяха интервюирани с 

нов набор от предварително разработени въпроси. Анализът е направен съобразно 

последователността на включените въпроси. Поради малкия брой изследвани лица на 

екипа по включваща заетост (общо 9 лица – обучители и ко-обучители), при анализа е 

използван броя на отговорите, а не процентното им разпределение. 

 

 Разпознати проблеми по отношение на приемането на хората с 

увреждане 

Първият от въпросите е свързан с ранжиране на проблемите по отношение на 

приемането на хората с увреждане в трудова среда. Въпрос   1. Според Вас какви 

проблеми има по отношение на приемането на хората с увреждане? 

а) по отношение на условията на труд 

б) по отношение на включването в екипа 

в) по отношение на избора на трудови задачи 

г) по отношение на преодоляване на затрудненията на човека с увреждане 

 д) друго 

 

Първо интервю      Второ интервю 
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 Прави впечатление, че ако в началото за респондентите основен проблем се 

разпознава избора на трудови задачи, то в края на експеримента оценката е, че най-голям 

проблем е преодоляването на затрудненията на човека с увреждане.  

 

 Трудности пред трудовата заетост на хората с увреждания  

Запитани „Какви са трудностите пред хората с увреждания, свързани с 

трудовата  им реализация?" (Въпрос 2), първоначално респондентите поставят 

нагласите на работодателите като основна трудност пред трудовата реализация на хората 

с увреждания.  

а) дискриминация; 

б) ниска квалификация; 

в) нагласата, че държавата е длъжна да се погрижи; 

г) недостъпна среда; 

д) нагласите на работодателите; 

е) друго 

 

Първо интервю      Второ интервю 
 

 

 

 

 

 

 

В края на експеримента имаме равно разпределение на отговорите, според които 

основна трудност пред заетостта са нагласите на работодателите, недостъпната среда и 

нагласата, че държавата е длъжна да се погрижи. Тази промяна категорично насочва към 

извода, че по-добрата информираност и обученията по включваща заетост правят 

хората по-чуствителни и разпознават проблемите в тяхната детайлност - от 

проблеми на средата, до проблеми в нагласите на самите хора с увреждания към 

собствената отговорност и тази на обществото.  

 

 Подходяща трудова среда за хората с увреждания 

Интерес представлява резултатът от Въпрос 3. «В каква среда е най-добре да 

работят хората с увреждане, според Вас?». Налице е постоянство в нагласите от първото 

и второто интервю. И в двете интервюта, на първо място респондентите поставят 

възможността за реализация в реална трудова среда, но - съобразявайки се с 

потребностите и спецификите при различните увреждания - веднага на второ място 

поставят защитената трудова среда.  

а) в домашна среда; 

б) в защитена трудова среда, заедно с други хора с увреждане; 

в) в  реална трудова среда; 

г) повечето хора с увреждане не могат да работят; 

д) друго 
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Първо интервю      Второ интервю 
 

 

 

 

 

 

 

Изводите по поставения въпрос са обобщени много категорично в свободен отговор 

на един от членовете на Екипа по включваща заетост: „Въпреки че всеки случай е 

индивидуален, мисля, че трудът в реална трудова среда е за предпочитане. Аз работя в 

домашна среда, но не всеки може да го постигне. Работил съм и в реална трудова среда. 

И в двата случая има положителни страни, както и отрицателни. Въпросът е човек да 

има право на избор.” 

 

 Принципи при наемане и работа с човек с увреждане и добри практики 

 

Ако в четиринадесет от всичките петнадесет въпроса има тенденции и възможност 

за извеждане на обща характеристика в нагласите на Екипа по включваща заетост, то 

съществено изключение има в отговорите на Въпрос 4. „Кои са водещите принципи при 

наемане и работа с човек с увреждане?” 

а) индивидуалност,  

б) уважение 

в) информиран избор 

г) овластяване 

д) поверителност 

е) гъвкавост 

ж) достъпност 

з) други 

 Респондентите дават разнообразна и строго индивидуална подреба в ранжирането 

на принципите при наемане и работа с човек с увреждане. От една страна този резултат се 

дължи на влиянието на индивидуалната ценностна система на всеки от интервюираните. 

От друга, всеки от изброените принципи допринася за изграждане на трудова среда, която 

е достъпна и зачитаща правото на труд на хората с увреждания и предполага прилагането 

му заедно с останалите.  

Същевременно опитът на членовете на екипа, свързан с тяхната трудова реализация 

и с факта, че те самите познават „доста хора с увреждания, които работят в реална трудова 

среда” (Въпрос 5. Познавате ли хора с увреждания, които работят в реална трудова 

среда?) също влияе на преценката за значимостта на всеки от предварително 

формулираните принципи при наемането на хора с увреждания. 

 

 Познаване на понятието „включваща заетост“ 

В рамките на експеримента проучихме първоначалната информираност за понятието 

включваща заетост с Въпрос 6. „Кога и къде чухте за първи път понятието 

„включваща заетост“?”. В отговорите пролича известна колебливост и затруднения: „в 

Столична община”, в „професионална среща”, „Може би в университета”, „на 
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пресконференцията на ИСУО”, „ от Аглика…”, „в Иновия”. Зад затруднението да се 

посочи конкретния източник се крие като цяло слаба информираност сред 

заинтересованите страни и непознаване в практиките на българския пазар на труда на 

модела ВЗ преди изпълнението на проекта на Фондация ИСУО. Положителен е факта, че в 

края на експеримента при поставяне на въпроса ”Смятате ли, че понятието „включваща 

заетост” е по-широко известно в сравнение с началото на проекта?” имаме наличие на 

позитивна промяна. Седем души потвърждават, че има значително по-добра 

информираност за понятието, както е посочено в отговора на едно от интервюираните 

лица: “Да, защото в процеса на изпълнение на проекта, широк кръг от заинтересовани 

лица и групи бяха информирани за понятието „включваща заетост” . 

 

Независимо от недостатъчната информираност за модела на включваща заетост в 

началото на проучването, всички членове на екипа са убедени в необходимостта от 

въвеждане на модела на включваща заетост на пазара на труда в България. Този извод се 

налага след отчитане равния брой отговори „Да”, свързани с Въпрос 7. „Има ли 

необходимост от включваща заетост за хората с увреждания на пазара на труда?”, 

последван от пояснения защо модела е нужен. Следните фактори, потвърждават 

необходимостта от включваща заетост:: 

 хората с увреждания в България нямат равен достъп до пазара на труда; 

 правата на хората с увреждане включват правото на труд; 

 хората с увреждания имат нужда от финанси ( за лекарства; помощни средства, 

лечение) , следователно се нуждаят от възможност за работа, която да им носи 

лични доходи; 

 за да не бъдат изолирани от общността. 

 

 Интерес предизвиква следният коментар по този въпрос: „работодателите често 

се плашат да наемат хора с увреждания, а подходът на включваща заетост би ги 

успокоил, защото и самите работодатели ще имат подкрепа”. 

 

 Потребности на работодателите 

По отношение нагласите на екипа, проучени в следващите два въпроса по време на 

интервютата за отчитане на потребностите от консултиране на работодателите в 

процесите на назначаване и по-късно организиране на работната среда на хората с 

увреждания, се констатира широка листа от актуални потребности.  

Отговорите на Въпрос 8. „Според Вас, какви са потребностите от консултиране 

на работодатели, които искат да назначат хора с увреждане?“ включват голямо 

разнообразие - от потребности, свързани с информиране по различни аспекти на 

уврежданията, правата на хората с увреждания, законодателната рамка до консултиране 

при оценка на риска и адаптиране и организиране на работното място.  

Съществен дял в консултативния процес следва да заема и подкрепата към 

работодателите в процеса на наемане (Въпрос 9. „От каква подкрепа имат нужда 

работодателите в процеса на наемане на хора с увреждания и организиране на 

работната среда?“) Отговорите отново са разнообразни и изчерпват всички посочени 

варианти, като показват рефлексивност към ролята и отговорността на работодателите. 

Това са: 
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 информиране и партньорство за адаптиране и организация на работното място към 

спецификата и потребностите на човек с увреждане; 

 знание за правата на хората с увреждане; 

 информация за нормативната законодателна рамка; 

 оценка на риска; 

 Тенденцията на разпознаване потребностите на работодателите и готовността за 

подкрепа е еднозначна и позитивна от началото на процеса на проучване до неговото 

финализиране.  

 В потвърждение са и следните конкретни предложения за подкрепа и консултиране: 

„Практични неща са важни за работодателите, като например, къде е подходящото 

място да се обяви позицията, подходяща и за лице с увреждане; да се запознаят с 

подходяща информация за увреждането, което може да има кандидата, а в зависимост 

от вида на компанията – ако е общинска или държавна – какво е подходящото 

адаптиране на средата, какво е възможно.”; «Ще им помогне много насочването към 

конкретни интернет източници със специализирана литература по темата за 

включваща заетост на хора с увреждания». 

  

 Подкрепа на и от хората с увреждания 

Осъзната е и подкрепата, от която имат нужда хората с увреждания, за да се 

включат и останат на пазара на труда, проследена с Въпрос 10. „От каква подкрепа имат 

нужда хората с увреждания, за да се включат и останат на пазара на труда?“ 

Най-съществен дял заема мнението, че първостепенна е потребността от подкрепа 

за квалификация на хората с увреждания. Следват мнения за подкрепа има по въпросите за 

формиране на социални умения за конкурентноспособност и за мотивация. Вероятно този 

резултат се дължи на традиционното схващане, че успех на пазара на труда имат лицата, 

които се конкурират на база по-добра квалификация. Същевременно за голяма част от 

хората с увреждания това е съществен проблем- ниска степен на образование или липса на 

квалификация.  Откровено и с чувство за отговорност към необходимостта от промяна се 

коментира от респондентите- лица с увреждания, че „за съжаление не малко от хората с 

увреждания са без мотивация за умения за конкуретноспособност на пазара на труда, 

поради формирани трайни нагласи, че държавата е длъжна да се погрижи за тях”. 

При конкретизиране на готовността за консултиране и подкрепа на хора с 

увреждания от членовете на екипа по включваща заетост  (Въпрос 11. „Вие лично в 

каква област на консултиране можете да сте полезен/а?)“, е интересен преходът от 

темата за различни аспекти на уврежданията и правата на хората с увреждания в първите 

интервюта, към категорично налагане на темата за адаптиране на работното място като 

първостепенна, последвана от консултиране и менторство във вторите интервюта. 

Промяната е налице в резултат на няколко фактора: 

 повишена самооценка за обхвата от теми, по които екипът е с капацитет да 

консултира; 

 подобрени знания и умения за консултиране след преминато 

специализирано обучение. 
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 В допълнение на горепосочения резултат, е и преходът по въпрос 12. „От каква 

подготовка и подкрепа имате нужда, за да бъдете обучител и консултант по 

включваща заетост?“  
а) обучение по темата включваща заетост;  

б) консултиране при конкретни случаи на подбор и наемане на хора с 

увреждания; 

в) друго 

 

Първо интервю      Второ интервю 

от:                                                                                             към: 

 
 
 
 

 

 

 След преминато базисно обучение и проверка на получените знания на практика, 

естествено се налага потребността от консултиране по конкретни казуси. Спецификите във 

всеки случай на прилагане на модела за включваща заетост произтичат от многообразието 

в релната трудова среда, както и от индивидуалните потребности на човека с увреждане.  
 

 Потребност от специализирани услуги за изграждане на включваща 

работна среда 

 

Промяна в нагласите от общи услуги за посредничество към конкретно прилагане на 

модела за включваща заетост се проследява с Въпрос 13. „Мислите ли, че на пазара на 

труда има нужда от специализирани допълнителни услуги, които да стимулират 

изграждане на включваща работна среда за хора с увреждания? Какви биха могли да 

бъдат те?“ 

 Първо интервю: 

- Услуги, ориентирани към информиране и консултиране на заинтересованите 

страни; 

- Услуги за посредничество на пазара на труда; 

- Услуги за мотивиране и активиране на уязвимите групи. 

 

Второ интервю: 

- Необходимост от посреднически услуги, подготвени специалисти, които да 

съдействат при консултирането и прилагането на различните етапи на процеса; 

- Необходимост от компетентен доставчик на социална услуга „Включваща заетост”, 

предоставящ услуги както на хора с увреждания и работодатели, така и на 

организации, провеждащи политики по насърчаване на заетостта и социалното 

включване на хора от уязвими групи;  

 

Изводи: Налага се изводът, че в резултат от проведеното обучение на екипа, както 

и работата по прилагане на модела в реална трудова среда, респондентите имат 

значително по-конкретни представи за условията и стъпките за изграждане на включваща 
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работна среда за хора с увреждания, имат позитивни нагласи за възможностите този модел 

да се прилага и в България.  

 

 Нагласи на Екипа за включваща заетост 

 

 Най-съществена за членовете на Екипа за включваща заетост е  промяната по 

отношение на Въпрос 14. Какви са Вашите собствени нагласи към включващата 

заетост?  

 Първо интервю: 

- „Интерес; любопитство; изцяло позитивно отношение, смислен подход“; 

 

- „Скептично отношение за възможността да се приложи в България“; 

 

- „Красиво, но нереалистично за България.“ 

 

Второ интервю: 

 “Това е една възможност за реализация на хората с увреждания на реалния пазар. 

Освен това процесът и етапите  биха били полезни и за всеки човек, който търси 

реализация на пазара на труда”;  

 

 “Трябва да се даде възможност на всеки човек с увреждане притежаващ 

необходимата квалификация и образование и готов да работи в реална работна среда да 

бъде подпомогнат затова”.  

 

 “Работодателите също трябва да бъдат информирани, стимулирани и 

подпомогнати за назначаване на хора с увреждания”; 

 

 “Затвърдих убеждението си, че работещият подход в работата и 

консултирането по проблемите на заетостта на хора с увреждания е индивидуализиран, 

базиран на техните ресурси и силни страни вместо на дефицитите.” 

 

 Прилагане в практиката на придобитите знания по включваща заетост 
 

Увереността и позитивната нагласа към прилагане на включваща заетост на 

българския пазар на труда ясно проличава в изразената готовност за прилагане на 

придобитите знания, умения и практически опит във включващата заетост, изследвани с 

Въпрос 15. Къде планирате – извън проекта – да ползвате придобитите знания, 

умения и практически опит във включваща заетост? 

 В проекти със същата насоченост; 

 На собственото работно  място; 

 Възможност през журналистическа практика да се популяризира модела на 

включващата заетост сред хората с увреждания и сред групи работодатели, 

служители в институции и НПО; 

 В работата си като ръководител и работа за информиране на работодатели за 

възможностите и рисковете при назначаване на хора с увреждания; 
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 Планирам да споделям придобитите знания и опит с хора и общности пряко или 

индиректно свързани с проблематиката  

 

 

 2. Общи изводи относно нагласите на работодателите по включваща заетост 

 

Анкетното проучване за работодатели се проведе на два етапа (по аналогия с това на 

Екипа за включваща заетост) - при включване в дейностите по проекта и след проведеното 

обучение и консултиране на работното място, проведени от Екипа за включваща заетост.   

Анкетната карта (входна и изходна) за работодатели включва както общи въпроси с 

тези в полуструктурираното интервю (входно и изходно) за Екипа за включваща заетост, 

така и специфични въпроси, с фокус върху гледната точка на работодателите. 

Анкетирани са общо 36 лица, от които 34 жени и 2-ма мъже. Всички анкетирани 

лица (АЛ) са с висше образование и са на възраст от  26 до 65 години. Анкетираните лица 

представляват голямо разнообразие от държавни институции (министерства, 

изпълнителни агенции, териториални структури на агенции и др.), общинска 

администрация и нейни структури, НПО и доставчици на социални услуги. 

При анализа на резултатите от анкетните карти е използван метода на процентното 

разпределение. 

 

 Подходяща трудова среда за хората с увреждания 

Отговорите на първия изследван въпрос - Въпрос 1. «В каква среда е най-добре да 

работят хората с увреждане, според Вас?», показва същото разбиране при 

работадетелите, както и при членовете на екипа. На първо място 88% от респондентите 

поставят възможността за реализация на хората с увреждания в реална трудова среда, 

последвано от разбирането и необходимостта от защитена трудова среда от 41% 

(процентите са повече от 100, поради възможността участниците да посочват повече 

от един от избираемите отговори). Тази тенденция е ясна и непроменена в хода на 

изследването.  

Извод: Констатирана е обща нагласа на работадатели и на хората с 

увреждания, че естественото място за реализация на пазара на труда е реалната 

трудова среда. 

 

 Трудности пред работодателите по отношение на трудовата заетост на 

хората с увреждания 

 

Важен въпрос по отношение на заетостта, зададен както на Екипа за включваща 

заетост, така и на работодателите, бе въпросът за трудностите пред заетостта – както за 

хората с увреждания, така и за работодателите (Въпрос 2). Очаквано нагласите на 

двете групи изследвани лица се разминават. Ако за Екипа за включваща заетост 

(представляващ мнението на хората с увреждания) част от проблема е в нагласите на 

самите работодатели, то за представителите на НПО, общински администрации и 

държавна администрация основният проблем е в недостъпната среда (за 81% от 

анкетираните от началото до края на изследването). На второ място, за 47% от 

анкетираните работодатели проблемът е в ниската квалификация на хората с увреждания. 

Този резултат показва необходимост от работа по сензитивиране на работодателите и 

разпознаване на собствените им нагласи, които се явяват пречка при наемане на хора с 
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увреждания в реална трудова среда.  Същевременно високият процент от признаване на 

недостъпната среда като препятствие от страна на работадателите, е ясен знак за 

разпозната потребност от мобилизиране на ресурси за преодоляване на този проблем. 

Следва да се планират конкретни стъпки за подкрепа на самите работодателите в 

изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. 

 

 Разпознати проблеми по отношение на приемането на хората с 

увреждане  
 

Подобен извод за необходимостта от подкрепа на работодателите, можем да 

направим и по отношение на резултата от следващия въпрос в анкетата: Въпрос 3. «В 

ролята си на работодател какви проблеми или затруднения откривате по отношение 

на приемането на хората с увреждане в работна среда?”. Постоянната тенденция от 

55% в първоначалните и финалните анкетни карти е налице в проблема, формулиран в 

отговор а) „по отношение на осигуряване на специални условия на труд”. Този проблем 

показва недостатъчни ресурси за самите работодатели и необходимост от допълнителна 

подкрепа за изграждане на среда и условия на труд, адаптирани към потребностите на 

хората с увреждания. 

 

 Принципи при наемане и работа с човек с увреждане и добри практики 

 

За разлика от изводите от проведените интервюта на Екипа по включваща заетост, в 

анкетното проучване на работодателите и, по-точно, при отговорите на Въпрос 4. „Кои са 

водещите принципи при наемане и работа с човек с увреждане?“ се наблюдава ясна 

тенденция в ранжирането на тези принципи. Вероятно този резултат е следствие на 

рутината и опита в процеса на наемане на кандидати за работа – процес, който налага 

изработване на ясни критерии и обвързването им с ясни принципи при работодателите. 

Водещ принцип за тях се явява достъпността, последван от принципа на 

индивидуалност. Очевидно за работодателите е, че имат нагласата да подходят 

индивидуално към потребностите и възможностите на човек с увреждане за заемане на 

конкретно работно място, стига то да е достъпно като среда и да позволява изпълнението 

на трудовите задължения от човека с увреждане. Трети по тежест се явява принципът на 

информиран избор - валиден както за лицето с увреждане, така и за работодателите по 

отношение информирането му за спецификите на увреждането, относими към работната 

среда. На последно място е поставен принципът за поверителност. Възможна причина за 

това е че, институциите и организациите, чиито представители са анкетираните, са 

регистрирани по Закона за защита на личните данни, от който произтича задължителния 

характер по спазване на този принцип и неговото категорично спазване – най-малкото по 

административни съображения. 

Очаквано като резултат за представители на гражданския и публичния сектор, 

(каквато е целевата група на анкетирани лица) е на 100% положителният отговор на 

Въпрос 5. „Познавате ли хора с увреждания, които работят в реална трудова среда?” 

Законодателно, публичният сектор е ангажиран с гарантиране на заетост на хора с 

увреждания, което обуславя практиката по наемане на хора с увреждания в 

администрациите - държавна и общинска. Този факт се потвърждава с отговорите на 100% 

от анкетираните лица от държавната администрация, че в тяхната организация работят 

хора с увреждания. За анкетираните от общински администрации резултата е 83% , а за 
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НПО е 42%.  (Въпрос 6. „Във Вашата организация/ екип работят ли хора с 

увреждания?») 
 

 Потребност от обучение на екипа, за да работи ефективно със сужител с 

увреждане 

 

Положителна и устойчива е и тенденцията в отговорите на Въпрос 7. „Независимо 

дали в екипа Ви работи човек с увреждане или не, считате ли, че членовете на екипа 

се нуждаят от обучение, за да работят ефективно заедно със служителя с увреждане“.  
Нагласите на анкетираните лица към необходимостта от консултиране и обучение на 

членовете на екипа за ефективна работа заедно със служител с увреждане е положителна и 

в двете анкети - първоначална и изходна. И в трите групи на работодателите се налага в 

72% от отговорите потребността от консултиране/обучение по въпросите, свързани с 

различни аспекти на уврежданията, последвано от 61% отговори за потребността от 

консултиране и обучение на екипа за комуникиране и менторство.  

Анализът на първите анкетни карти показва, че за 50% от работодателите е валидна 

потребността от консултиране за адаптиране и организация на работното място. Този 

аспект се завишава с 7% във вторите анкетни карти, което показва положителна промяна 

към активната нагласа за търсене на възможности от работодателите да създадат по-

добри и адаптирани условия за труд на хората с увреждания. Професионалното 

консултиране и обучение на работодателите спомага те да оценят своите отговорности, 

място и роля в изграждането на включваща среда.  

 

 Потребности от подкрепа на работодателите 

 

С помощта на Въпрос 8.  „От каква подкрепа имате нужда за организиране на 

подходяща работната среда в процеса на заетост на хора с увреждания и?, бе 

изследван спектъра от потребности от подкрепа на самите работодатели в процеса на 

организиране на подходяща работна среда  

Ключово място заема потребността от информиране и партньорство за адаптиране и 

организация на работното място (в 89% от отговорите), последвано от за потребността от 

подкрепа за оценка на риска (63% от отговорите). Съществена е и потребността от 

информиране на работодателите за специфичните увреждания (в 48% от отговорите). Тези 

нагласи пряко кореспондират с готовността на Екипа по включваща заетост за подкрепа на 

работодателите в същите области.  

Извод: Общите нагласи към потребностите от подкрепа на работодателите, 

споделени както от хората с увреждания, така и от работодателите, са предпоставка 

за осъществяване на консултативен процес, който да доведе до изграждане на среда 

на включваща заетост. 

 

 Потребност от включваща заетост на пазара на труда 

 

Следващият въпрос в анкетните карти касае необходимостта от включваща заетост 

за хората с увреждания на пазара на труда (Въпрос 9. «Има ли необходимост от 
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включваща заетост за хората с увреждания на пазара на труда? Ако  е така, на какво 

се основава тази необходимост?“). 

Отговорите в първата и втората анкетна карта и сред трите групи работодатели са 

разпределени с еднаква тежест между необходимостта, обусловена от: «хората с 

увреждания в България нямат равен достъп до пазара на труда” , „правата на хората с 

увреждане включват правото на труд”, „хората с увреждания имат нужда от финанси ( за 

лекарства; помощни средства, лечение), следователно се нуждаят от възможност за работа, 

която да им носи лични доходи” и „за да не бъдат изолирани от общността”.  

Същата тенденция за равен дял по тежест в отговорите на работодателите 

наблюдаваме и при следващия въпрос - по отношение подкрепата, от която се нуждаят 

хората с увреждания, за да се включат и останат на пазара на труда (Въпрос 10. „Според 

вас от каква подкрепа имат нужда хората с увреждания, за да се включат и останат 

на пазара на труда?“).  

От съществено значение е всяка подкрепа, насочена към: 

 информиране и посредничество за осигуряване на помощни средства / транспорт за 

достъпност до работното място; 

 подкрепа за квалификация; 

 социални умения за конкурентоспособност; 

 мотивация; 

Извод: Има общо разбиране, че потребностите са големи и изискват привличането на 

различен човешки и финансов ресурс, за да се осъществи качествена и професионална 

подкрепа.  

 

 Потребност от специализирани услуги за изграждане на включваща 

работна среда 

 

В първата анкета работодателите отговарят по-общо на Въпрос 11. Мислите ли, че 

на пазара на труда има нужда от специализирани допълнителни услуги за 

работодатели, които да подпомагат процеса на наемане и изграждане на включваща 

работна среда за хора с увреждания? Какви биха могли да бъдат те?. Отговорите са от 

типа:  

- „Обучения на работодатели за наемане на хора с увреждания”; 

- „Включваща среда; 

- „Подобряване на условията за достъп”. 

След участието им в обучение и консултиране, предложенията на представителите 

на работодателите са по-конкретни и обхващат процеса по изграждане на включваща 

заетост на хора с увреждания: 
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- „Повече обучения за изясняване възможности на хора с различни увреждания и 

ползите, които могат да носят на организацията” 

 - „Обучения за потребностите на хората с увреждания, за възможностите за 

финансиране на фирмите  и върху актуалната законодателна рамка.” 

- „Съвместни обучения за работодатели и хора с увреждания за по-добро 

разбиране на процеса на включваща заетост и ползите и за двете страни за 

взаимно сътрудничество.” 

- „Облекчаване на процеса по кандидатстване на работодатели за финансиране 

по програми и проекти за наемане на хора с увреждания” 

- „Информиране по повод организацията на работното място и специфични 

аспекти на увреждането на конкретния служител.” 

-„Не само работодателите, но и трудовите посредници (частни и ДБТ) имат 

нужда от допълнителни услуги” 

- „Чрез интегриране на нови технологии в осигуряването на заетост на лица с 

увреждания”. 

 Познаване на понятието „включваща заетост“ 

 

За 98% от анкетираните работодатели в резултат на проекта понятието „включваща 

заетост” е по-широко известно в сравнение с началото на проекта, защото са се 

„изяснили разликите и приликите между включваща и подкрепена заетост”; „аспектите на 

подкрепата в рамките на включващата заетост”.  

Проведеното обучение и последващите консултации са допринесли съществено за 

изясняване в „терминологично и практическо отношение”. В същото време за 5% от 

анкетираните по-добрата информираност е „най-вече за участващите в проекта и има 

нужда от по-голямо популяризиране на този подход.” 

 

 Нагласи на работодателите за включваща заетост 

 

По-добрата информираност за подхода на включваща заетост оказва пряко 

въздействие върху отговорите на респондентите на Въпрос 13 „Промениха ли се Вашите 

собствени нагласи към включващата заетост? В каква посока?” 

 За над 87% от анкетираните нагласите не са променени, защото е затвърдено 

положителното отношение”, като например: 

- „Нагласите ми са положителни и дейностите по проекта и особено обучението 

ми помогнаха да ги затвърдя”. 

В същото време има и констатации, които разглеждат включващата заетост в по-

широк и задълбочен контекст, а именно: 

 - „Включващата заетост е необходимост и потребност не само за хората с 

увреждания, но и за обществото като цяло. Нагласата ми е растящо позитивна.” 

- „Станаха по-позитивни след запознаване с процеса”. 
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- „Да, станаха по-положителни и оптимистични”. 

- „Да, лично аз бих наела хора с увреждания.”. 

- „Струва ми се, че при подходящо информиране и програми за финансиране на 

заинтересованите страни, включващата заетост има шанс да се популяризира и 

използва в реална среда.” 

 

В заключение, представителите на работодателите, участници в изследването 

заявяват убедително своята готовност да подкрепят лице с увреждане да започне работа 

като съдействат чрез: 

- „Индивидуална подкрепа и организиране на срещи с подходящите специалисти по 

заетост”; 

- „ Споделяне на информацията и опита, с които разполагам”; 

- „Проучване на индивидуалния случай и възможностите, които стоят пред 

него”; 

- „Индивидуална и систематична подкрепа”; 

- „Посредничество, овластяване, индивидуална подкрепа във връзка със 

спецификата на работното място”;  

- „Мотивиране за социални умения за конкурентност”; 

 - „Да, посредством личен разговор, уточняване на плюсовете и минусите на 

лицето, уточняване на неговите потребности и желания, ще го насоча към подходяща 

консултантска организация и ще го подкрепям в целия процес”. 

 

Основен извод от проучването: 

 

 Потвърдена първоначална хипотеза: 

 

o Знанието за включваща заетост променя нагласите на хората 

 

o По-широката информираност на заинтересованите страни за модела на 

включваща заетост увеличава готовността за лично участие в прилагането 

му в условията на българския пазар на труда. 
 

Конкретни изводи 

 По-добрата информираност, обученията и консултациите по включваща 

заетост правят и двете групи изследвани лица по-чуствителни и по-

подготвени да разпознават проблемите  пред заетостта на хората с 

увреждания в тяхната детайлност. 

 Трудът в реална трудова среда, както и трудът в защитена среда имат своите 

положителни и ограничаващи характеристики. И за двете групи изследвани 

лица е обща нагласата, че естественото място за реализация е реалната 

трудова среда. Все пак важно човекът с увреждане да има избор, а пазарът 

на труда да предлага повече форми на заетост.  

 Принципите на включваща заетост се основават на базисните човешки права 

и в трудова среда е необходимо те да се следват, съобразно потребностите от 

подкрепа на конкретното лице с увреждане. 
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 Включващата заетост е необходима не само като подход, но и като социална 

услуга, която да предоставя необходимата подкрепа както на лицето с 

увреждане, търсещо работа, така и на работодателя. Нормативната база 

трябва да създаде условия за въвеждането на подобна услуга – „подкрепена 

заетост“, „включваща заетост“, „подкрепа за заетост“ – съобразно 

решението на ангажираните институции, но с вече утвърдената европейска 

услуга. 

 Потребностите от подкрепа и за двете страни – хора с увреждания и 

работодатели - в процеса на търсене и наемане на работа, са разпознати от 

всички изследвани лица. 

 Има общо разбиране, че потребностите от подкрепа на хората с увреждане и 

работодателите са големи и изискват привличането на различен човешки и 

финансов ресурс, за да се осъществи качествена и професионална подкрепа 

и услуга.  

 Хората с увреждания (представени чрез Екипа за включваща заетост) 

заявяват готовност да предоставят подкрепа – чрез информиране, обучение и 

консултиране – за различни аспекти на уврежданията и правата на хората с 

увреждания, адаптиране на работното място, пряко консултиране и 

менторство при назначаване на хора с увреждания на реални работни места. 

 Работодателите заявяват готовност да окажат подкрепа на конкретни лица с 

увреждания, които кандидатстват на пазара на труда, както и да създадат по-

добри и адаптирани условия за труд на хората с увреждания. 

 

 

Конкретни резултати за участниците 

 

o Усвоени и приложени в практиката знания и умения за модела на 

включваща заетост; 

 

o Затвърдени трайни нагласи за отстояване на индивидуализиран подход в 

процеса на консултиране по проблемите на заетостта на хора с увреждания; 

 

o Нагласа за изграждане на включваща среда на пазара на труда за хората с 

увреждания, базирано на техните ресурси и силни страни и върху 

специфичното знание за компенсиране на ограниченията на увреждането;  
 

o Развити умения за подкрепа на работодателите при изграждане на 

адаптирана среда за включваща заетост на хората с увреждания; 

 

o Подобрени умения за работа през ролята на консултант по включваща 

заетост; 

 

o Практически опит за въвеждане на модела на включваща заетост в различна 

трудова среда – в държавни институции, общински структури, НПО. 
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Други резултати  

 Резултати за екипа 

- Трансфер на австрийския опит и ноу хау и участие в апробирането на иновативния 

за България модел за включваща заетост на хора с увреждания; 

- Участие в цялостния процес на иновативна услуга, развиваща професионалната 

компетентност и гъвкавост на екипа за включваща заетост. 

 

 Резултати за общността 
- Утвърждаване в общността на екип с професионален ресурс за посрещане нуждите 

на хората с увреждания  

- Повишаване на доверието в предлаганите услуги на пазара на труда 

 
 
 

 Приложения 

Интервюта (18 броя) 

Анкетни карти, попълнени по време на проучването (72 броя). 

 

 

Изготвил отчета:  

Стели Петева 

Татяна Врабчева 

Дата: 13.12.2014 г. 


