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Модул 1 Заглавие: Осведоменост за уврежданията 
 

Автор 
 

ЗГУРА-М 

Цели и обща мисия на 
модула 

Консултантът по ПЗ трябва да може да: 

 Да повиши своята осведоменост относно различните 
типове увреждания и предизвикателствата и бариерите, 
свързани с конкретното увреждане.  

 Да прави връзка между увреждане и способност за 
социално включване във всички сфери на живота 
(професионална, лична и обществено-базирани 
дейности).  

 Да реагира подходящо в различни ситуации, докато 
работи със своя клиент с увреждане.  

 Да разбира, как човекът с увреждане се чувства и какво 
той/тя счита за важно по отношение на своята 
автономност и професионална реализация.  

 Да косултира и работодателя, и работника за подходящи 
и разумни подобрения, за да осигури оптимална 
достъпност на обкръжаващата среда.  

Косултантът по ПЗ може / знае как да:  

 Общува с хора с увреждания по подходящ и не-
дискриминативен начин.  

 Работи с клиенти с различни типове увреждания, 
отчитайки специфичните аспекти на всяко едно 
увреждане.  

 Представя хора с увреждания пред работодатели и 
общността, фокусирайки се върху техните силни страни и 
способности.  

 Поддържа позитивен имидж у своя клиент с увреждане, 
без да неглижира ограниченията на увреждането.  

 Създава позитивна информираност, относно хората с 
увреждания, а не съжаление.  

 Избягва виктимизацията на хората с увреждания.  

 Се бори с митовете, относно работниците/служителите с 
увреждания.  

 Развива позитивна идентичност на клиента с увреждане.  

 Справя се и преодолява предразсъдъците и стереотипите 
на обществото.  
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Обобщение на 
съдържанието на модула 
и темите от 
съдържанието.  

Този модул осигурява преглед на уврежданията и съответните 
ограничения и бариери, пред които хората с тези увреждания се 
изправят. Покрива теми, които ще помогнат на консултанта да 
разшири познанията и разбирането си за различните типове 
увреждания. Все още няма универсално приети категоризации на 
уврежданията, въпреки усилията в тази посока. Общо 
използваната терминология относно уврежданията варира в 
различните държави и също така между различните общности в 
една и съща страна. Има тенденция много общности на хора с 
увреждания да използват функционална терминология, вместо 
медицински квалификации.  
Способностите могат да варират при различните хора или в 
различните организации на хора с дадено увреждане, а също и 
във времето за различни хора, с един и същи тип увреждане. 
Хората могат да имат повече от едно увреждане, в комбинация с 
различна степен на тежест. Някои хора с различни състояния 
могат да не считат себе си за хора с увреждания. Те, обаче, могат 
да имат ограничения на сензорните, физическите или 
когнитивните функции, които могат да засегнат достъпа до пазара 
на труда.  
Това ще позволи на консултантът по ПЗ да работи независимо, 
да бъде осведомен за определени предизвикателства, които 
може да срещне и да избягва дискриминативни практики. 
По-нататък, модулът осигурява основни насоки за преодоляване 
на предразсъдъците и стереотипите на семействата и 
обществото, които засягат статуса на заетост на клиента с 
увреждане. Това, също така, включва развитие на позитивна 
идентичност на човека с увреждане, като път за постигане на 
независимост и социално включване. 
Модулът засяга също така често срещаните митове сред 
работодателите и обществото като цяло, относно способностите 
на хората с увреждания да се справят с ежедневните дейности.  
Накрая, но не на последно място, модулът осигурява напътствия 
за това как да се постигне достъпна среда на работното място. 
  
 
Съдържание: 
1.1. Увреда и увреждане  

1.1.1. Медицински модел  
1.1.2. Социален модел  
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1.1.3. Био-психосоциален модел  
1.2. Анти дискриминация и законодателство  
1.3. Типове увреждания 

1.3.1. Двигателни увреждания  
1.3.2. Зрителни увреждания  
1.3.3. Слухови увреждания  
1.3.4. Сляпо-глухота  
1.3.5. Говорни увреждания Error! Bookmark not defined. 
1.3.6. Интелектуални затруднения и обучителни 
трудности  
1.3.7. Психични проблеми  

1.3.7.1. Увреждане и психични проблеми  
1.3.8. Медицински състояния  

1.4. Етикет при общуване с хора с увреждания  
1.5. Предразсъдъци и стереотипи 

1.5.1. Предразсъдъци  
1.5.2. Стереотипи  
1.5.3. Справяне със семейни предразсъдъци, относно 
работния капацитет на човека с увреждане  

1.6. Увреждане и достъпност  
1.6.1. По отношение на средата  
1.6.2. По отношение на нагласата  
1.6.3. Възможни адаптации на работната среда  
1.6.4. Ресурси, необходими за осигуряване на достъпна 
среда 

1.7. Избягване на виктимизацията на хората с увреждания
  
1.8. Развитие на позитивна идентичност  

1.8.1. Увреждане и имидж  
1.8.2. Идентицифиране на позитивните страни на това да 
бъдете личност със способности и недостатъци  

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 20 часа 
2. Практическа част (часове): 10 часа 
3. Оценяване (часове): 1 час 

Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет; 
2. Достъп до Internet; 
3. E-mail адрес; 

 4. Превръзки за очи;  
 5. Листове хартия;  
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6. Цветно принтирани таблици; 
7. Инвалидна количка или офис стол на колела; 
8. Достатъчно пространство за игри. 

Обучителни пътеки 1. Лично (лице в лице): 10 часа 
2. E-обучение: 10 часа 
3. Практика: 10 часа 
4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания върху 
уврежданията и социалните въпроси. 
2. Добри комуникативни умения. 
3. Основни компютърни умения. 
4. Способност да работи в екип. 
5. Позитивна нагласа и способност да изразява емпатия спрямо 
хора с увреждания.  
6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със 
специални нужди.  

Резултати от учене Знания: 

 Знания относно това, как се чувстват хората с увреждания 
и кое трябва да считат за важно за тяхната автономия.  

 Позитивна осведоменост, относно различните типове 
увреждания и предизвикателствата и бариерите, с които 
се срещат хората с такива увреждания.  

 Позитивни реакции в различни ситуации и различен 
социален контекст, по време на работата с клиента с 
увреждане.  

Умения: 

 Умения за работа с клиенти с различни увреждания, а 
също и как да се прилага личностно-центрирания подход.  

 Умения, как да се общува използвайки позитивни 
твърдения и не-дискриминативни думи.  

 Умения, как да се осигурят надеждни услуги и консултации 
по въпроси, свързани с достъпност, справяне с 
предразсъдъците, изграждане на позитивна идентичност.  

 Умения за избягване на виктимизацията.  

 Умения за уреждане и консултация, относно възможни 
промени  с цел достъпност.  

Нагласи: 

 Повишаване на информираността на консултантите по ПЗ, 
относно уврежданията и особеностите на услугите, които 
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трябва да бъдат пригодени към индивидуалните нужди на 
всеки един клиент.  

 Повишаване на самоефикасността на консултантите по ПЗ 
по време на подкрепата и взаимодействието с клиентите с 
увреждания.  

 Увеличаване на осведомеността и емпатията на 
консултантите по ПЗ, по време на подкрепата и 
консултирането на клиенти с увреждания.   

ECVET/ECTS точки ECTS = 1 кредит; ECVET = 15% относителна тежест 

Оценяване (тип) Самооценъчен тест 
Изпит базиран на случай 
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Този модул предоставя преглед на уврежданията и съответните ограничения и бариери, 

които хората с тези увреждания срещат. Покрива теми, които ще помогнат на 

консултантите по ПЗ да разширят знанията си и да разберат различните типове 

увреждания. За сега няма универсална, общоприета категоризация на уврежданията, 

въпреки усилията в тази посока. Общо използваната терминология за уврежданията 

варира в различните държави, а също така и между различните общности на хора с 

увреждания в една и съща държава. Има тенденция в много общности на хора с 

увреждания да се използва функционална, вместо медицинска терминология. 

Способностите могат да варират и те не винаги са в пряка връзка с наличието на 

определено увреждане. В допълнение, връзката увреждане-способности може да бъде 

описана по различен начин от отделните организации на и за хора с увреждания в 

различните държави. Хората могат да имат комбинация от различни увреждания и 

комбинации от различни нива на увреда. Някои хора с различни състояния не смятат себе 

си за хора с увреждания. Те, обаче, имат ограничения в сензорните, психичните или 

когнитивните функции, които засягат техния достъп до трудовия пазар. Модулът дава 

съвети на консултантите по ПЗ, как да работят независимо, да бъдат осведомени за някои 

предизвикателства, които те могат да срещнат и да избягват дискриминационни практики. 

Освен това, модулът осигурява основни насоки, относно преодоляване на 

предразсъдъците и стереотипите на семействата хората с увреждания и оществото, които 

засягат работния статус на клиентите с увреждания. Този модул, също така, включва 

развитие на позитивна идентичност на човека с уверждане като път за постигане на 

независимост и социално включване.  
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Модулът, също така, се занимава с често срещаните митове сред работодателите и 

обществото, като цяло, относно способността на хората с увреждания, да се справят с 

ежедневните задачи. На последно място, но не по значение, модулът предоставя насоки, 

как да се постигне достъпна среда на работното място. 

 

1.1. Увреда и увреждане 
Съгласно разграничението направено  от Световната Здравна Организация (СЗО) увреда 

е всяка загуба или аномалия на физиологичните, психичните или анатомичните структури 

или функции. Терминът „увреждане“ може да се използва за да се опише увреда на речта, 

слуха, зрението и движението или за друга форма на загуба или абнормност/аномалия, 

например. Лицето, може да има както увреждане, което може да се коригира (като 

късогледство), така и увреждане, което е нелечимо (напр. церебрална парализа). 

От друга страна, описанието на уврежданията има по-широк спектър. Увреждането се 

дефинира, като всяко ограничение или липса, в резултат на нарушение, което повлиява на 

способността да се изпълняват дейности по начин и в степен, която се счита за нормална. 

Хората могат да бъдат засегнати от физическо, интелектуално или сензорно увреждане, 

медицинско състояние или психично заболяване. Такива увреди, състояния или болести 

могат да бъдат постоянни или временни. Постоянните физически, сензорни или 

интелектуални увреди значително ограничаващи една или повече значими за човека 

дейности. Включително четене, писане и други аспекти на образованието; задържане на 

работа; изпълнение на различни основни функции в живота като обличане, къпане или 

хранене.  

Обаче, не всяка увреда се превръща в трайно увреждане. Поради това, увреждането не е 

само здравословен проблем. То е комплексен феномен, отразяващ взаимовръзката между 

функциите на човешкото тяло и социалните характеристики на човека, в контекста на 
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неговата заобикаляща среда. Преодоляването на трудностите срещани от хората с 

увреждания изисква интервенции за отстраняване  на бариери на средата и на обществото. 

Хората с увреждания имат същите здравни нужди, както и хората без такива – имунизация, 

изследвания за рак и т.н. Те също така може да срещат стеснен достъп до здравеопазване 

и заради бедност и социално изключване, и заради това, че може да има допълнителни 

пораждащи уязвимост условия, като декубитални рани или инфекции на уринарния тракт. 

Консултантът по ПЗ играе значима роля, като мост между обикновените хора от 

обществото и хората с увреждания, които се борят да преодолеят физическите и 

социалните бариери и да станат равна част от съвременното общество.  

 

1.1.1. Медицински модел 
В рамките на медицинския модел увреждането се разбира, като индивидуален проблем. 

Ако някой има увреждане, например невъзможност да вижда, ходи или чува, това се 

разбира, като негов медицински проблем. 

 

Медицинският модел разглежда увреждането като проблем, който принадлежи на 

увредения индивид. Не се разглежда, като проблем или грижа на който и да е друг, освен 

на пряко засегнатия човек. Например, ако студент използващ инвалидна количка, не не 

може да влезе в сградата, заради наличие на стълби, медицинският модел ще предположи, 

че това е заради инвалидната количка, а не заради стъпалата.  

 

Поради тази причина, медицинският модел на уврежданията също така засяга начина, по 

който хората с увреждания мислят за себе си. Хората с увреждания, също така могат да 

бъдат подведени да вярват, че техните увреждания автоматично ги изключват от участие 

в социалния живот.  
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Някои примери на подхода на медицинския модел са:  

 

 Класен ръководител, който отказва да разпечата текст с по-голям шрифт за учащ с 

увредено зрение. Учащият, поради това не може да участва в дискусията на класа; 

 колега, който отказва да предостави копие от PowerPoint презентацията преди 

лекцията. Това създава бариера за учене при студенти с дислексия в групата, които 

най-вероятно ще имат по-бавна обработка и скорост на писане и поради тази 

причина, ще се борят да разберат и запишат ключовите точки; 

 работодател, който отказва да изпрати своя служител с увреждане на бизнес 

пътуване, тъй като смята, че той/тя няма да е способен да се справи с пътуването и 

настаняването.  

Подходът на този модел е базиран на вярването, че трудностите, асоциирани с 

увреждането, трябва да бъдат поети изцяло от човека с увреждане и че човекът с 

увреждане, трябва да полага повече усилия (може би във време и/или пари) за да се убеди, 

че не притеснява никого другиго.  

1.1.2. Социален модел 
Според социалния модел, увреждането е на първо място резултат от отношението на 

обществото спрямо хората с увреждания. Опитът от обществената и социална система ги 

кара да се чувстват социално изолирани. 

Чрез социалния модел, увреждането се разбира, като неравна връзка в обществото, в 

което нуждите на хората с увреждания са често неглижирани или игнорирани.  

Хората с увреждания са увредени от факта, че са изключени от участие в обичайното 

общество, като резултат от физически, организационни и поведенчески бариери. 
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Тези бариери възпрепятстват равния им достъп до информация, образование, заетост, 

обществен транспорт, жилища и социални възможности и дейности по оползотворяване на 

свободното време.  

Социалният модел е по-скоро включващ. Проактивното мислене се отнася до това как 

хората с увреждания могат да участват равностойно с хора без увреждания. Правят се 

някои приспособявания дори там, където това включва влагането на пари и време, за да 

се подсигури участието на хората с увреждания. Отговорност на организиращия дейността 

или събитието е да се убеди, че дейността е достъпна. 

Могат да се дадат следните примери:   

 класният ръководител, който се среща с член на групата със зрително увреждане 

преди началото на курса, за да разбере как печатните материали могат да бъдат 

адаптирани, така че учащият да може да ги чете; 

 преподавател, който предоставя за разглеждане своята PowerPoint презентация за 

всички членове на групата преди лекцията. Това позволява на студенти с дислексия 

да прегледат непозната терминология преди лекцията и им дава идея за 

структурата, която ще се следва. Това „рамкиране“ помага на студентите да 

разберат и запомнят информацията; 

 работодател, който не отказва да изпрати работник с увреждане на бизнес пътуване 

и обсъжда предварително всички аспекти на пътуването и настаняването.  

Важен принцип на социалния модел е че човекът е „експерт“ по своите нужди в конкретната 

ситуация и това трябва да бъде уважавано, без значение от това дали увреждането е 

видимо или не. 
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Фигура 1 Сравнение между медицинския и социалния модел  

 

1.1.3. Био-психосоциален модел 
Този модел схваща увреждането, като взаимодействие между здравословното състояние 

на личността и средата, в която живее. Потвърждава, че и медицинският, и социалният 

модел са верни, но нито един не е достатъчен сам по себе си за да се обясни комплексната 

природа на здравето на човека. Комбинира следните фактори:  

 Био (физиологична патология) 
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 Психо (мислите, емоциите и поведенията, като психологичен дистрес, страховете, 

отбягващото поведение, съвременните методи за справяне и атрибуция) 

 Социални (социо-икономически, социо-културни и фактори на средата, като 

заетост, семейни обстоятелства и социални придобивки) 

 

 

Фигура 2 Био-психосоциален модел 
 

1.2. Анти-дискриминация и законодателство 
Вие, като консултант по ПЗ, трябва да бъде осведомен, че има международни регулации, 

които гарантират правата на хората с увреждания и ги защитават от актове на 

дискриминация. Специално в европейските страни, националното законодателство е 
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първично базирано на международните актове на СЗО, ООН и други. За повече 

информация, моля проверете в Модул 9 на настоящата обучителна програма.  

 

 

1.3. Типове увреждания 

1.3.1. Двигателни увреждания 
Двигателните увреждания могат да бъдат причинени от редица състояния, които могат да 

бъдат временни или постоянни. Състоянието може да се променя от ден на ден; може да 

остава същото или да се влошава прогресивно във времето. Състоянието може да засегне 

някои части от цялото или цялото тяло. Хората с двигателни увреждания могат да имат 

следните трудности:  

 Трудности в координацията и движенията;  

 Трудности с устойчивост и издръжливост;  

 Те могат да намират рутинни задачи, като шофирането, домакинската работа, 

готвенето и поддържането на дома, за трудни и/или уморителни; 

 Световъртеж;  

 Трудности в достъпа до сгради и помещения, които другите приемат за даденост, 

като тоалетни, кафенета и ресторанти, СПА центрове;  

 Ако техните ръце са засегнати, те може да:  

- Имат трудности при писането на ръка;  

- Не могат да пишат с химикал/молив;  

- Пишат бавно;  

- Имат трудности при обръщането на страници;  

- Имат трудности в използването на стандартна клавиатура или мишка;  

- Имат трудности при използването на оборудването в конферентни зали;  

- Имат трудности в попълването или съхранението на документи.  
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 Ако имат неволеви движения на главата, това може да засегне способността за 

четене на текст напечатан със стандартен размер шрифт.  

Бариери: 

• Недостъпни или не достатъчно достъпни коридори или стълби; 

• Твърде тесни асансьори, входове и коридори;  

• Твърде тежки врати; 

• Въртящи се входни врати; 

• Хлъзгави подове или покрити с дебел килим;  

• Отсъствие или трудност на достъпа до обекти или бутони, поставени на 

неподходящо ниво;  

• Недостатъчно място за място за придвижване на хора с инвалидни колички или 

използващи помощни средства за придвижване;  

• Отсъствие на екипировка осигуряваща независимостта на човека в тоалетната или 

банята (като релси, дръжки);  

• Ограничен достъп до подходяща асистенция, която ще позволи преодоляването на 

съществуващите бариери.  

 

1.3.2. Зрителни увреждания 
Всеки, който има зрително увреждане е различен. Някои хора може да са родени без 

зрение, докато други може да са го загубили постепенно. Някои от тях може да разчитат на 

куче-водач или да използват бял баступ, за да се придвижват. Други може да имат 

достатъчно зрение, за да се придвижват сами. 

Влиянието на това увреждане зависи от типа загуба на зрение, тежестта на увреждането и 

степента на социализация на човека. Може да срещнете хора с пълна загуба на зрение, 

които: 

• се придвижват самостоятелно с бял бастун; 

• се придвижват с куче-водач; 
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• се придвижват с водач или личен асистент; 

Или хора с частично увредено зрение: 

• с остатъчно зрение, достатъчно за независимо пътуване, 

• които могат да се нуждаят от помощ (напр. Личен асистент) или специална 

навигационна система за пътуване.  

За пълния обхват на всички видове зрителни увреждания, моля вижте в класификацията 

на СЗО (http://www.who.int/classifications/icf/en/). 

Хората с увредено зрение могат да имат някои от следните трудности:  

 Често те са по-зависими от слуха си, при комуникация с другите хора. Те може да 

не са в състояние да съчетаят тона на гласа с изражението на лицето и позата, 

които правят разговора лесен за следене;  

 Често те са по-зависими от слуха си при получаването на информация, затова 

високите нива на страничен шум може да предизвикат проблеми за тях; 

 Те може да са пропуснали да научат практическа всекидневна информация относно 

околния свят, която зрящите хора приемат за даденост и може поради това да се 

налага  да им бъдат представени новите ситуации и новата среда по практически 

начин (чрез примери и допълнителни обяснения); 

 Те могат да имат проблем при виждането при слаба осветеност или да имат 

проблеми при преценката на скорост и разстояние;  

 В някои случаи ярките светлини могат да подобрят видимостта.  

 

Също така може да имат трудности в следните дейности: 

 Получаване на информация от презентации; 

 Четене на текстове от брошури, менюта на ресторанти и т.н.; 

 Разбиране на диаграми и графики, които обикновено не се четат от 

специализирания софтуер за хората с увреждания; 

http://www.who.int/classifications/icf/en/
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 Използването на ИКТ без помощни средства, като увеличител, програма JAWS, 

големи клавиатури и т.н.; 

 Използване на тоалетните в сградите; 

 Пътуване. 

Бариери (недостъпни или частично достъпни): 

 визуална информация (маркировка, посоки, пози, мимики и т.н.); 

 печатни материали (диплянки, информационни брошури, карти, менюта, вестници и 

т.н.); 

 информация свързана със спешни ситуации (знаци за път за евакуация, напечатани 

инструкции, в случай на опасност и т.н.);  

 трудности в ориентацията в нова обкръжаваща среда без насоки;  

 проблеми с независимата употреба на нови устройства (напр. Асансьор без 

специална маркировка или други подобрения); 

 проблеми с разпознаването на различни обекти с една и съща форма;  

 трудности в намирането на обекти, чието местоположение е сменено. 

1.3.3. Слухови увреждания 
Терминът „слухово увреждане“ описва загуба на слуха, която може да варира от лека 

загуба (трудно чуване) до пълна глухота. Слуховите увреждания може да са породени от 

редица причини. Някои хора са родени глухи, а други може да са загубили слуха си от 

травма, болест или при излагане на твърде силни шумове. Не всички хора с увреден слух 

могат да използват слухов апарат или да четат по устни. Слуховият апарат е само 

устройство и има доста ограничения. Основният проблем не е нечуването, а 

неразбирането на речта. Слуховите разстройства ограничават потока от информация до 

мозъка и така влияят на процеса на разбиране на речта, особено в шумна среда или от 

разстояние. 
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Бариери: 

• Отсъствие на достъп или много ограничен достъп до вербална информация (устни 

представяния, устна информация, звукови сигнали); 

• Зависимост от употреба на визуална информация (важни са ясните и прости 

обозначения); 

• Много ограничена употреба на остатъчното чуване в комуникация при 

неблагоприятни условия (в шумна среда, на места с тълпи или на места със силна 

музика); 

• Често проблеми с разбирането на по-комплексен речник или абстрактни концепции. 

1.3.4. Сляпо-глухота 
Сляпо-глухотата е състояние на слабо или неизползваемо зрение и слаб или неизползваем 

изобщо слух. 

Сляпо-глухите хора комуникират по много различни начини. Някои, които са израстнали 

глухи и имат намаляване на зрението, в по-късен етап от живота си е вероятно да 

използват жесто-мимичен език (във визуално-модифицирана или тактилна форма). 

Останалите, които са порастнали слепи и по-късно са загубили слуха си, е по-вероятно да 

използват тактилната модалност в своя писмен/говорим език. Много често, те също така 

използват специални комуникационни устройства.  

Тези хора се изправят пред същите бариери, като хората с увредено зрение, комбинирани 

с тези срещани от хората със слухови увреждания. Сляпо-глухите хора може да бъдат 

зависими от така наречените водачи-интерпретатори, които ги подпомагат в 

придвижването и комуникацията с другите. Услугите на водачите-интерпретатори са в 

зависимост от типа на социална услуга, която може да варира в различните държави. 
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1.3.5. Речеви увреждания 
Има голямо разнообразие трудности с речта. Човекът може да има проблеми в 

изразяването на мислите си чрез реч поради дисфазия (частично или цялостно увреждане 

на способността за комуникация, в резултат на мозъчна травма), те може да са претърпяли 

операция или инсулт, или да имат медицинско състояние, като церебрална парализа, която 

води до липса на контрол върху лицевите мускули и др. Допълнително могат да изпитват 

следните трудности:  

 Ако лицето е родено глухо, то ще има трудности в речевото общуване, тъй като това 

умение се научава предимно, чрез чуване на човешка реч през ранното детство; 

 Заекването може да направи комуникацията с другите хора трудна. Понякога те се 

притесняват повече от разговора, околкото вие. Ако човекът заеква, има някои 

ситуации, които влошават говора, например говеренето пред група или разговор по 

телефона.  

 Ако човекът има вербална апраксия, ще има трудности в поставянето на звуци и 

фонеми заедно в правилния за формирането на думите ред. Те намират дългите 

или по-сложни думи за по-трудни за изговаряне от кратките, прости думи. Те, също 

така, са склонни да правят непоследователни грешки, когато говорят. Например, те 

може да произнесат трудната дума правилно, но да имат проблем при повторението 

й, или може да са способни да произнесат даден звук единия ден, а на следващия 

да имат проблеми с произнасянето му. Те може да трябва да „опипват“ за точния 

звук или дума и може да им са нужни няколко опита, преди да я произнесат вярно; 

 Ако човекът има артикулационно разстройство, това може да засегне начина, по 

който другите разбират това, което той иска да им каже. Примерите включват 

заместване на «р» с «л» („лак“ вместо „рак“),  

 Ако клиентът фъфли, може да замества буквите „с“ и „з“ с „ш“. Други замествания 

включват произнасянето на „уъ“, вместо „л“. 
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Бариери: 

• Трудности с артикулацията на сложни и дълги думи или фрази; 

• Трудности с комуникацията в ситуации, изискващи бързи реакции; 

• Понякога, дори нежелание за устно общуване;  

• Невъзможност да правят заявки. 

 

1.3.6. Интелектуални затруднения и обучителни трудности 
Всички, които имат интелектуални затруднения са различни. Интелектуалните затруднения 

са по-скоро общо условие за увреждане, което засяга ученето и разбирането. Това може 

да означава, че те имат повече трудности в комуникацията, нуждаят се от високи нива на 

подкрепа и може да имат допълнителни сензорни или физически увреждания. В тази група 

попадат хора с:  

 По-ниски интелектуални способности; 

 Проблеми в перцептивните процеси, концентрацията, паметта и рефлексията;  

 Проблеми със социалните умения и правила.  

 

Тези хора може да имат някои проблеми в следните дейности:  

 Може да намират за трудно разбирането при слушане или когато трябва да действат 

заедно с други хора; 

 Може да им е трудно да разбират чрез четене или гледане. Това може да включва:  

- гледане на демонстрация или филм;  

- PowerPoint презентации; 

- гледане на видеоклип; 

- разбиране на графики и диаграми; 

- използване на имейл. 

 Може да имат нужда от допълнително време за разбиране на информация, насоки 

или инструкции:  
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- може да намират дадена информация за много трудна за разбиране; 

- може да имат слаба памет и да имат проблеми със запомнянето на различни 

факти; 

- може да имат трудности в говоренето или писането;  

- може да имат проблеми с числа, фигури, изчисления и карти. 

 Може да имат нужда от помощ при планирането и управлението на времето си. 

Бариери: 

• Проблеми с разбирането на обобщена информация и твърдения; 

• Липса на разбиране на абстрактни концепции; 

• Проблеми с цялостното разбиране на стойността на финансовите операции; 

• Проблеми с разбирането на сложен текст; 

• Понякога проблеми с нестандартно поведение, трудно за разбиране и 

интерпретиране от другите (напр. постоянно повтаряне на някои фрази); 

• Проблеми с използването на по-сложни и не толкова често употребявани 

устройства/технологии; 

• Трудности при запомнянето на пътя до различни места (до залата за конференции, 

мястото на срещата и т.н.) и необходимост от това да им се напомня по няколко 

пъти.  

1.3.7. Психични проблеми 
Психичните проблеми могат да покриват голям кръг от разстройства, но общите 

характеристики са, че всички те засягат личността на човека чрез процеси, емоционални 

или социални взаимодействия. Те може да бъдат трудни за диагностициране за разлика от 

менталните болести.  

Няма единна причина за психичните разстройства. Те могат да бъдат предизвикани от 

смесица от биологични, психологични и средови фактори. Хората, които имат семейства с 

история на психични разстройства, могат да бъдат по-предразположени да развият такова 
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в даден момент. Промените в мозъчната химия от злоупотреба с лекарствени средства или 

промените в диетата също могат да предизвикат психични разстройства. Психологическите 

и средовите фактори, като  отглеждане и социална експозиция, могат да формират 

основите за болезнени мисловни патерни, асоциирани с менталните разстройства. Само 

дипломиран психиатър може да постави точна диагноза в случаите на дадено 

разстройство. 

 

Някои фактори могат да увеличат риска от развитие на психични проблеми, 

включително1: 

- Наличието на кръвен роднина, като родител или брат или сестра, с психично 

разстройство; 

- Стресираща среда на живот, както и финансови проблеми, смърт на любим 

човек или развод (раздяла); 

- Прогресиращо (хронично) медицинско състояние, като диабет; 

- Мозъчна увреда, като резултат на сериозна травма (травматична мозъчна 

увреда), като удар в главата; 

- Травматизиращ опит, като военни действия или претърпяно насилие; 

- Злоупотреба с алкохол или наркотични вещества; 

- Насилие или отхвърляне в ранна детска възраст; 

- Липсата на приятели или на здрави връзки; 

- Предишно психично заболяване. 

Психичните разстройства се проявяват под различни форми, а симптомите могат да се 

застъпват, правейки разстройствата трудни за диагностициране. Въпреки това, има някои 

широко разпространени разстройства, които засягат хората от всички възрасти. 

                                                           
1 Risk factors for mental health problems  

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/mental-illness/basics/risk-factors/con-20033813
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Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (СДВХ) 

Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност (СДВХ)2 се характеризира с 

невъзможност личността да остане фокусирана върху задачата, импулсивно поведение и 

повишена активност или невъзможност да остане на едно място. Въпреки, че това 

разстройство е най-често диагностицирано у деца, то може да се появи и при възрастни и 

също може да бъде считано за обучителна трудност, тъй като проучванията показват, че 

студенти, които имат СДВХ обикновено срещат трудности в усвояването и обработката на 

обучителната информация. 

Хората със СДВХ, които имат проблеми в запазването на вниманието и 

концентрацията, могат да имат следните трудности: 

- „Замечтаване“ без да го осъзнават, дори и по средата на разговор;  

- Много лесно се разсейват – поради своята разсеяност за тях е трудно да следят 

събитията; 

- Намират за трудно, да останат фокусирани, например, когато четат или слушат 

други да говорят; 

- Довършват изреченията на другите и/или ги прекъсват; 

- Установяват, че трябва да положат усилия, за да довършат задачите си, дори 

тези, които изглеждат прости;  

- Следват тенденция да се взират твърде много в детайлите, което води до грешки 

в работата им;  

- Имат слаби умения за слушане, което прави трудно запомнянето на разговори 

и/или следването на инструкции. 

Ако лицето има склонност да забравя, той/тя може да има следните трудности: 

                                                           
2 ADHD 

http://www.psychguides.com/guides/adhd-attention-deficithyperactive-disorder/
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- Лоши организационни умения (стаята и/или бюрото може да са затрупани и 

неподредени); 

- Тенденция да отлагат нещата, да губят време; 

- Проблеми в започването и/или завършването на проекти;  

- Системни закъснения; 

- Неспазване на крайни срокове и уговорки; 

- Загубване или поставяне на неподходящо място на неща (ключове, телефони, 

папки); 

- Подценяване на времето, необходимо за завършване на задачите.  

 

Тревожно разстройство 

Тревожното разстройство3 се определя, като периодични и повтарящи се атаки на 

интензивен страх от това да се случи нещо лошо или чувство за постоянна обреченост. То 

включва признаци на генерализирана тревожност и паническо разстройство или съчетание 

от двете.  

Във всички случаи, когато има личностно разстройство свързано с повишена тревожност, 

човекът се чувства уплашен или несигурен през почти цялото време. Според 

изследванията в тази област, страхът и тревожността, които се появяват при тревожно 

разстройство се определят, като различни от кратките епизоди на тези чувства, които са 

общо свързани с нормални събития, като говорене пред публика или среща с непознат. В 

повечето случаи, ако личността има тревожно разстройство, неговите симптоми ще се 

проявяват за повече от шест месеца. 

                                                           
3 Anxiety Disorder  

http://www.psychguides.com/guides/anxiety-disorder-symptoms-causes-and-effects/
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Има няколко различни типа тревожно разстройство, включително генерализирано 

тревожно разстройство, паническо разстройство, обсесивно-компулсивно разстройство, 

фобии, социално-тревожно разстройство, посттравматично стресово разстройство. Те 

могат да имат краткотраен ефект, като невъзможност да се завършват ежедневни задачи. 

Най-сериозният дългосрочен ефект е суицидното поведение (опити за самоубийство).  

 

Биполярно разстройство 

Биполярното разстройство4 предизвиква циклични емоционални състояния между мания и 

депресия. Манийните епизоди са периоди на повишена активност и завишени емоции, 

докато депресивните фази се характеризират с летаргичност и тъга. Циклите не показват 

склонност да възникват веднага.  

Биполярното разстройство е медицинско състояние, което включва бърза смяна на 

настроенията между периоди на добро настроение и такива на подтиснатост и депресия. 

Състоянието се среща еднакво често и при мъжете, и при жените и обикновено се проявява  

между 15 и 25 годишна възраст. До момента причината за състоянието не е напълно 

известна, но тези, които имат това разстройство е по-вероятно да имат членове на 

семейството със същото. 

Има три типа на биполярно разстройство: 

- Биполярно разстройство тип І, също така познато, като маниакална депресия; 

- Биполярно разстройство тип ІІ, при което личността има периоди на хипомания;  

- Циклотимия -  най-лекият тип. Личността изпитва не толкова екстремни смени на 

настроението, променя се от лека хипомания до депресия. 

Депресия   

                                                           
4 Bipolar Disorder   

http://www.psychguides.com/guides/bipolar-disorder/
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Депресията5 покрива широк спектър от състояния, обикновено дефинирани от постоянно 

лошо настроение и липса на интерес за участие в ежедневния живот, също така и с 

летаргия и световъртеж. Дистимията е по-леката, но по-дълго продължаващата форма на 

депресия. 

Депресията е вероятно да порази хората в някакъв етап от живота. Според Центровете за 

контрол и превенция на болестите 9,1% от хората докладват настояща тежка или слаба 

депресия. Ако човекът е депресиран, това може да предизвика забележим спад на 

интереса към ежедневните дейности и може за нещастие да доведе до опит за 

самоубийство, ако не се лекува.  

Депресията не е единично растройство, а по-скоро клас от състояния, разделени по тежест 

и продължителност.  

Вие, като консултант по ПЗ, трябва да бъдете осведомени за факта, че хората с 

увреждания по-често изпадат в депресия, в сравнение с останалите. Ако забелязвате 

признаци на депресия у вашия клиент – той/тя изглежда летаргичен, оттегля се от 

социалния живот или има влошаващо се психично здраве, може да е на лице депресия. 

Има някои физически и емоционални симпотми, които да търсите при човек, който е 

клинично диагностициран с депресия, но трябва винаги да се свържете с 

професионалист и да потърсите официална диагноза и подкрепа, преди да вземете 

решение. 

 

Шизофрения 

                                                           
5 Depression  

http://www.psychguides.com/guides/depression-symptoms-causes-and-effects/
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Шизофренията6 не е както често се смята, само свързана с чуване на гласове или 

раздвоение на личността. Тя се дефинира, като липса на способност да се различи 

реалността. Шизофренията може да доведе до параноя и вяра в сложни конспирации. 

Има три типа шизофрения, които са разделени от типовете симптоматика – позитивна, 

негативна и неорганизирана: 

- Позитивна/психотична симптоматика – Хората, страдащи от шизофрения с 

позитивна симптоматика, може да имат делюзии или необичайни мисли, или да 

бъдат изключително подозрителни. Те могат да нямат връзка с реалността и да 

мислят, че другите хора заговорничат срещу тях. Могат да имат слухови или 

зрителни халюцинации. Обичайно, тези халюциназии са негативни или 

плашещи. 

 

Хората, живеещи с шизофрения, може да имат изопачено схващане за нещата около себе 

си. Нещата, които те виждат или подушват, може да не са представени в реалния живот и 

това може да направи нормални обекти плашещи или необичайни. Хората, имащи 

шизофрения, също така може да са по-чувствителни на светлина, цветове или други 

разсейващи фактори.  

- Негативни симптоми – те могат да включват липса на емоции и енергия. Хората 

може да имат трудности при изпитването или изразяването на емоциите си, 

съчувствието на другите или при връзките си хора. Това може да доведе до 

изолация. Хората с негативна симптоматика също така имат проблеми в 

концентрацията и завършването на проекти. Те може да имат нужда от 

напомняне за  ежедневни дейности, като къпането, например. Някои симптоми 
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са сходни с тези на депресията. Човекът с шизофрения може да намира света 

безинтересен и еднообразен, не намира смисъл да излиза навън и да върши 

определена работа. Те също така може да говорят малко, или да не казват нищо, 

освен, ако не бъдат заговорени. 

- Дисорганизирани симптоми – Симптомите на шизофрения могат да бъдат също 

така дисорганизирани. Тези симптоми са сходни с тези на тежкия СДВХ или 

аутизъм. Объркано мислене и реч са често срещани, затова пациентите не са 

способни да провеждат разговор или да решават проблеми. Те може да повтарят 

ритмично жестове или изцяло да спрат да се движат за дълги периоди от време. 

1.3.7.1. Увреждане и психични проблеми 

Тази глава разглежда корелацията между увреждане и възможни психични проблеми, 

които могат да се появят. Не дава обобщена концепция, но дава възможни причини за по-

нататъчна рефлексия върху връзката между увреждането и психичното здраве на Вашия 

клиент. Ясно е че Вие, като консултант по ПЗ, не сте в състояние да диагностицирате 

психичното здраве на клиента, но тъкмо Вие сте отговорни за разпознаването на знаците 

за психични проблеми и свързването със съответния специалист, напр. психолог или 

психиатър. 

Хората с увреждания са по-заплашени от проблем с психичното здраве, отколкото общото 

население и поради това, допринасят за увеличаване психичната заболеваемост в 

световен мащаб.7 Както е добре известно, повечето хора с увреждания нямат проблеми с 

психичното си здраве, но като група от общата популация, рискът от негативни за 

психичното здраве събития е по-висок, спрямо останалата част от населението. Например, 
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36% от британските деца с интелектуални затруднения са диагностицирани и с психично 

разстройство, сравнено с 8% от останалите деца (Emerson and Hatton 2007b). 

Въпреки това, в групите на хората с увреждания се наблюдава превес на хетерогенността 

на психичните проблеми. При някои състояния няма убедителни доказателства, дали 

хората с тях имат по-лоши резултати за психичното си здраве, спрямо тези без 

увреждания. Например, докато едно изследване показва, че млади хора със сърповидно-

клетъчна анемия имат по-високи нива на депресия и по-ниска самооценка (Seigel et 

al. 1990), други докладват, че няма разлика във виждането за тялото, самооценката или 

психичното здраве в сравнение с контролна група (Cepeda et al. 2000; McClish et al. 2005). 

Някои изследователи се опитват да идентифицират свързани със състоянието 

променливи, отговорни за тези различни изводи. Например, една група изследователи 

предполага, че увреждане на централната нервна система е ключов фактор за младите 

хора, както и за засягането на емоционалното и социалното им развитие, предизвикващо 

хронично здравословно състояние (Noll et al. 1999). От друга страна, повишеният риск 

може да отразява различната важност на социалните детерминанти и последствията от 

уврежданията.  

Уврежданията са също по-често срещани сред хора с психични разстройства, отколкото 

при хора без такива. Изследванията също така показват, че хората с психични проблеми 

са много по-застрашени от останалите да развият потенциално увреждащи болести, като 

сърдечни болести, високо кръвно налягане, болести на дихателната система, диабет и 

инсулт, а също и да отключаттези състояния в сравнително по-ранна възраст (Disability 

Rights Commission 2006). 

Повечето изследвания върху връзката между увреждане и психично здраве са крос-

секционни, ограничавайки изводитедо причинно-следствената връзка. Има изследвания, 

които предполагат, че има три хипотези относно това, защо хората с увреждания имат по-

лошо психично здраве, в сравнение с това на останалите. Първо, житейският опит от това 
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да живееш с увреждане или да имаш здравословен проблем или увреда, асоциирани с 

увреждане, може да доведе до психични проблеми; второ, хората с психични проблеми 

могат по-често да получат увреждане в последствие и трето, другите фактори - социални 

и икономически, може независимо да увеличат риска от увреждане на психичното здраве. 

1.3.8. Медицински състояния 
Терминът медицински състояния включва широк спектър от диагнози, включително астма, 

епилепсия, диабет, хронични болки и сърдечни болести. Повечето хора са изпитвали 

временно влошено здраве по един или друг начин, от време на време, но някои хора имат 

дългосрочно или постоянно състояние, което е вродено или  придобито. Ефектите от тях 

зависят от възрастта на човека, обстоятелствата и естеството на състоянието и/или 

лечението. 

Алергии и астма 

Все по-голям брой хора са засегнати от някаква форма на алергия или астма. Изследване, 

поръчано от Asthma UK, публикувано на 1-ви декември 2004 г., наречено „Къде сме?“, 

разкрива че 5,2 милиона души в Обединеното кралство имат астма. От тях приблизително 

4,1 милиона са възрастни и 1,1 милиона са деца. Астмата струва на Великобритания 

повече от 2,3 милиарда лири на година чрез националната осигурителна служба, помощи 

и загубени работни дни. 

Повечето възрастни с астма са способни да намерят начини за контролиране на 

състоянието си, така че то обикновено не засяга ежедневието им. Те знаят, кои са 

потенциалните причинители и поради това често са способни да предотвратят пристъпите 

на астма. Въпреки това, все пак е необходимо за организациите да са сигурни, че имат 

подходящи процедури за работа със субстанциите, наречени респираторни 

„сенсибилизатори“, които могат да причинят астма или други алергии, от които най-чести 

са животинските алергени, химикалите и латексова гума. 
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Дисосмия – нарушено обоняние 

Нарушеното обоняние обикновено се асоциира със стареенето. Въпреки това, това може 

да се прояви и при по-млади хора и може да бъде придобито по рождение. 

Освен това, че в такива случаи има нужда от допълнителни предпазни мерки по отношение 

на улавянето на мирис на пушек и газ, също така трябва да се компенсира факта, че 

човекът не може да разпознае развалена храна. 

Епилепсия 

Епилепсията е едно от най-често срещаните сериозни неврологични състояния в света. 

Има най-малко 456 000 души във Великобритания, които в момента имат епилепсия. 

Фоточувствителната епилепсия е рядко състояние, при което припадъците могат да бъдат 

предизвикани от примигващи или трептящи светлини или от определени геометрични 

форми и модели. Хората с това състояние най-често реагират на светлини, които мигат 

между пет и тридесет пъти в секунда (5-30Hz). 

Обществото за епилепсия на Великобритания (UK National Society for Epilepsy) предоставя 

съвети за работодатели относно това, какви са предизвикателствата пред някого с този тип 

епилепсия. В тяхната литература се посочва, че:  

”Ако някой има контролирана епилепсия, ще бъде необходимо да се вземат предвид 

рисковете, които опреден тип припадъци представляват на работното място за себе 

си, своите колеги и клиенти”’ 

Състоянията, като хронична болка, епилепсия или психиатрични състояния могат сериозно 

да засегнат ежедневието на човека. По много начини може да се проявят странични ефекти 

от самото състояние, които да предизвикат трудности. Например, личността може да е 
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предразположена към световъртеж или стрес, или специалните медикаменти да 

предизвикват сънливост и/или лоша концентрация.  

Работниците/служителите могат също така да бъдат засегнати от средата, например 

хората с епилепсия, диабет или астма. За някои хора те могат да предизвикат физически 

или сензорни увреждания, а за някои издръжливостта може също да бъде засегната. Това 

означава, че планирането на обичайното работно натоварване с възможност за 

отлагане/удължаване на крайни срокове е важно. Това съображение е частично значимо, 

когато работникът/служителят не е бил известно време на работа и има нужда и да 

навакса, и да се справи със задълженията си по нови задачи. 

Хора с тези състояния може да не възприемат себе си, като такива с увреждане и може да 

не са отбелязали при кандидатстване за работа, че имат специфични нужди. Те, също така, 

може да са срещали предразсъдъци в миналото  и поради това да не желаят да разкрият 

увреждането си. Въпреки това, е важно човекът да е осведомен, дали работодателят и 

другите членове на екипа ще бъдат толерантни към скритото увреждане или медицинско 

състояние. 

1.4. Етикет за хората с увреждания 
Като консултант по ПЗ, Вие трябва да помните, че всеки човек е уникален. Дори да мислите, 

че някой има определено увреждане, това не означава, че всички хора с това увреждане 

преминават през едни и същи трудности, а подобренията, които са подходящи за един, 

могат да бъдат неподходящи за друг. Поради това, работодателите трябва винаги да 

обсъждат своите идеи за адаптиране на средата със служителя си с увреждане. 

Всички имат различни начини на мислене и работа. Запомнете, че някои хора с физически 

увреждания може да имат трудности с придвижването си наоколо и употребата на 

инвалидна количка или патерици, но това няма връзка с неговата способност да 
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комуникира; докато други може да нямат никакъв проблем да се придвижват, но може да 

срещат истински трудности с четенето, например. 

 

Междуличностната комуникация е основа за взаимодействие между хората, без значение 

дали имат увреждане или не. Ефективната комуникация допринася за успешното 

осигуряване на услугите и създава позитивна емоционална среда. Комуникацията между 

хората, трябва винаги да бъде базирана на взаимно уважение. Това я прави по-лесна и 

предотвратява конфликти. 

С цел да установите добър контакт с клиентите си с увреждания, е особено важно да 

показвате състрадателност и готовност да помагате на другите (включително и тези с 

увреждания).  

Как да поздравим човек с увреждане?  

Какво ще направите, ако се срещнете с някого с парализирана или липсваща дясна ръка? 

Повечето хора, дори тези с протеза, могат да извършат ръкостискане. Подходящо е да 

използвате лявата си ръка, ако човекът не може да отговори със своята дясна. Човекът, 

обикновено ще даде напътствие подавайки ръка по най-добрия възможен за него начин. 

Избягвайте да сграбчвате ръката, тъй като това може да бъде болезнено преживяване за 

човека. Потупването по гърба в стил „добрият стар приятел“ е неподходящо. 

Забелязвали ли сте, че когато говорите на някого, който не разбира езика на който 

говорите, имате склонност да повишавате глас мислейки, че някак изкрещяването на 

думите ще накара мозъка му да разбере? Правим същото, когато се обръщаме към човек 

с увреждания. Обикновено няма нужда да повишавате глас. Въпреки това обаче, когато 

някой има когнитивно наружение, може да помогне ако намалите темпото и говорите по-

ясно. Използвайте първото му/й име само, ако другите говорят на малки имена. Най-добре 
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попитайте за предпочитанията на човека. 8 Например, това е често срещана грешка при  

лекарите, които се обръщат към пациентите си неформално, но после искат те да се 

обръщат към тях с „доктор“. 

Отнасяйте се към човека, като към възрастен. Не покровителствайте човека, защото има 

някакво физическо или психическо увреждане. Не потупвайте хората в инвалидни колички 

по главата или рамото, вместо обичайния поздрав. Седнете и осъществете зрителен 

контакт. Това е важно! Когато сте седнали в офиса си и някой влезе, не ставате ли, за да 

го поздравите? Когато говорите на някого, който седи в инвалидна количка или лежи в 

легло се огледайте, придърпайте стол, седнете и поддържайте едно и също ниво на очите. 

Някои хора искат помощ, други не. Приемливо е да попитате, дали може да отворите 

вратата, да вземете бастуните им или да бутате инвалидната количка. Но никога не се 

обиждайте, ако предложението Ви бъде отказано и човекът иска да бъде самостоятелен.  

Етикет при разговор 

След като поздравът и представянето са факт, как можете да продължите разговора с 

човека с увреждане?  

 Винаги говорете направо на човека, а не чрез някой друг. Тази грешка се прави през 

цялото време от професионалистите. Дори човекът да има когнитивно нарушение, 

неговото присъствие трябва да бъде забелязано и уважено.  

 Когато разговаряте с човек с физическо увреждане, използвайте ежедневен език и 

се отпуснете. Може да се подхлъзнем в неприятния и унизителен навик да говорим 

                                                           
8 Disability awareness information  

http://www.cpdusu.org/about/committee/awareness/
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на човека с увреждане, като на дете. Можете да се пригодите като седнете, 

например. Помнете, човекът с увреждане не е различен от Вас. 

 Повечето от нас са лоши слушатели. Когато някой има нарушение на речта, бъдете 

търпеливи и изслушвайте. Не се опитвайте да довършвате техните изречения. Това 

може да бъде трудно, ако бързате, но никога не се преструвайте, че разбирате, ако 

това не е така – приемливо е да го кажете. Ако човекът има зрително увреждане, 

идентифицирайте се и го уведомете, какво смятате да направите.  

Използвайте следните термини, като обръщение към хората с увреждания: 

 хора с увреждания; 

 хора без увреждания; 

 слепи; 

 частично зрящи, хора с частично увредено зрение; 

 глух или трудно чуващ; 

 човек с интелектуални (обучителни) трудности; 

 човек с проблеми с менталното здраве; 

 ползвател на инвалидна количка; 

 човек с обучителни трудности; 

 човек със специални образователни потребности. (СОП) 

Не използвайте следните термини: 

 инвалид или което и да е описание завършващо с „-ик“, което да замества 

идентичноста на човека, като например „епилептик“; 

 жертва на ... страдащ от...; 

 спастичен; 

 деформиран; 

 умствено изостанал, бавноразвиващ се или тъп; 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

 COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
 

 сакат или прикован за инвалидната количка. 

 

Не забравяйте да се придържате към правилните термини в ежедневната си реч, а 

също така и когато подготвяте официални документи, оферти, кандидатури за 

работа и т.н.  

 

1.5. Предразсъдъци и стереотипи 

1.5.2. Предразсъдъци 
Много от допусканията и осъжданията, относно хората с увреждания и техните семейства 

се правят в светлината на подхода на медицинския модел. Това не е особено 

изненадващо, предвид културния и социален контекст, в който разбирането на 

медицинския модел е че увреждането е доминантно, то включва признаването на тези 

осъждания и допусканията са изведени „без зачитането на съпътстващите факти и 

аргументи“ – това е основа за предразсъдък. 

Предразсъдъкът не се създава сам по себе си, а е част от начина, по който 

дисксриминацията се изразява на личностно ниво. Предразсъдъчните отсъждания се 

правят от позицията, в която някои хора са възприели, че знаят твърде много за това какъв 

е случая, защото „тези неща са очевидни“.   

Когато обществото ни напомня отново и отново чрез медийни изяви, например, че 

уврежданията са лична трагедия и индивидуална характеристика на човека с увреждане, 

без да се отчита, че тази „истина“ представя предубедени възгледи, тогава хората нямат 

причина да смятат, че случаят не е такъв. 

Някои хора с увреждане трябва да „изкачат цяла планина“, тъй като предразсъдъка на 

работодателя продължава да ограничава шансовете им да си намерят работа. По целия 
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свят, платената работа е основен аспект от културата и идентичността, и много хора 

организират живота си около трудовата си заетост. Платената заетост помага на 

дефинирането на мястото на личността в общността. Безработните, често са изключени от 

важни дейности и роли в социалната група(Obermann 1980). До скоро, схващането за 

хората с увреждания беше, че те не работят. Например, общата политика на Европейския 

съюз е че нивото на безработица сред хората с увреждания, трябва да бъде постоянно 

намалявано. Поради това, съществуват финансови ресурси, които се отпускат, с цел да се 

подсигури платена работа за хората с увреждания, дори и в рамките на субсидирана 

заетост. От друга страна, програмите за помощи за хора с увреждания до голяма степен 

остават обвързани с дохода – само хора под определен праг на доходите получават помощ 

(Blanck et al. 2009; Wehman et al.1997).  

Увреждане е почти винаги синоним на недостатък. Заради това хората с увреждания 

трябва да се срещат различни предизвикателства в живота, като съперничество за 

работно място с хора без увреждания. 9 Тези щастливци, които успеят да получат добре 

платено работно място, като позиция, специално предназначена за хора с увреждания или 

универсална позиция, срещат друго предизвикателство. Такова, което ни кара да 

осъзнаем, че предразсъдъците срещу хората с увреждания са също толкова силни и ни 

вредят толкова, колкото и расовите предразсъдъци.  

 

Амбициозен адвокат, който има зрително увреждане е успял да постигне добре платена 

заетост в престижна юридическа фирма. С помощта на аудио помощни средства, като 

компютърна програма, която използва звукови сигнали, този вдъхновяващ адвокат работи 

наравно със своите колеги без увреждания. 

                                                           
9 Prejudice against disability  

http://www.dawn.com/news/1024986/prejudice-against-disability
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Завладяващо е как със своя завишен слух, този вдъхновяващ адвокат може да чува тези 

аудио помощни средства, особено като се вземе предвид факта, че нивата на шума в 

неговия офис са подобни на пълен универсален магазин.  

Смущаващ факт е, че в тази ситуация повечето от неговите колеги се съобразяват с това, 

че той употребява аудио помагала, докато един е заел позиция на силна неприязън и е 

направил няколко оплаквания - явна „вендета“, преследване, от което ще се откаже само, 

когато този вдъхновяващ адвокат или напусне по собствено желание, или бъде помолен 

да го направи. 

Ситуацията показва постоянната борба, която хората с увреждания водят и показва скрит 

и подмолен предразсъдък срещу хората с увреждания, осъзнат или не. 

Справянето с предразсъдъците е проблем, с който трябва да се борим ежедневно, за да 

не утежняваме положението на хората с увреждания, които и без друго са в неравностойно 

положение, поради статуса си.  

1.5.2. Стереотипи 
Без значение от това, че живеем в 21-ви век, феноменът на стереотипите все още 

съществува. Дори в страните от ЕС, много работодатели имат тежки предразсъдъци и 

стереотипи срещу хората с увреждания и избягват да ги наемат. Равният достъп до заетост 

е ключов приоритет в стратегическите документи на ЕС. Корпоративната социална 

отговорност (Corporate Social Responsibility), също така твърди, че това да бъдеш социално 

отговорен работодател изисква да обръщаш внимание на капацитета на човека, без 

значение от неговия/нейния здравен статус. 

Ако опитате да намерите обява за работа, която забранява кандидатстване от хора с 

увреждания, е много вероятно да не откриете. Това, обаче, не означава, че така 

наречената „скрита дискриминация“ не съществува. За съжаление, има много случаи, в 
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които хора с увреждания нямат достъп до подходящо работно място, защото дори не стигат 

до интервю за работа.  

Най-честите стереотипи срещу работници/служители с увреждания са: 

 Работниците с увреждания не са достатъчно ефективни на работното си 

място, в сравнение с техните колеги.  

Ефикасността на работата се влияе от фактори, като знания, умения, компетенции и лична 

мотивация. Те са притежавани и от хора с увреждания, и от такива без. 

 Работниците с увреждания имат нужда от гъвкав работен график и дори 

изискват по-кратко работно време. 

Това обстоятелство е приложимо при различни служители, например студенти и родители 

на малки деца. С други думи, всеки може да се нуждае от приспособяване на работния си 

график в съответствие с нуждите си и увреждането не винаги е причина за човека да поиска 

подобни времеви адаптации. 

 Работниците с увреждания не могат да изпълняват задачите си толкова бързо, 

като останалите работници/служители. 

Скоростта на работа е важна и увреждането може да окаже влияние. Но има помощни 

технологии и други типове асистенция, които могат да компенсират дефицитите, 

предизвикани от увреждането. Например, екранен четец за хора с увредено зрение, 

коригирана клавиатура за хора с увреждания на горните крайници и т.н. 

 Цената на адаптирането на работното място ще бъде висока и подобни 

инвестиции не са рационални. 

Не всички помощни технологии са скъпи. Напротив, конкуренцията в тази сфера също е 

силна и има тенденция за намаляване на цените. Освен това, националните 

законодателства в страните от ЕС и националните програми предвиждат възможности за 
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финансиране за работодатели, които искат да адаптират работното място за човек с 

увреждания.  

 Останалите работници/служители няма да са склонни да приемат човек с 

увреждане, като член на екипа. 

Добрият екипен дух зависи от микро-средата на компанията. Ако други членове на екипа 

не приемат различието, те ще имат същото поведение спрямо колеги от други 

националности, религии и т.н. 

 Клиентите на компанията ще се страхуват от човека с увреждане.  

В 21-ви век ние не трябва да подценяваме емпатията на хората, които принадлежат към 

модерно общество, в което всички човешки същесва имат правото да работят и да водят 

нормален живот. Има много доказателства, когато клиентите на компанията стават по-

лоялни, тъй като тя е наелахора с увреждания, защото я припознават, като социално-

отговорна организация. 

 Когато наемаш човек с увреждане има голяма бюрокрация и ако решиш да го/я 

освободиш, правилата са в полза на човека с увреждане и го защитават. 

Всъщност, това твърдение може да е приложимо и за други работници, понеже тежестта 

за работодателя е почти същата. Законодателството гарантира правата, отговорностите и 

ползите за цялата работна сила.  

 

1.5.3. Справяне с предразсъдъците в семейството, относно работния 

капацитет на човека с увреждане 
Дотук обсъдихме факта, че хората с увреждания са често обект на дискриминация на 

основата на тяхното увреждане и има много предразсъдъци и стереотипи, които могат да 

повлияят негативно на кариерното им развитие. За съжаление, същите тези стереотипи и 

предразсъдъци не присъстват само в умовете работодателите, но и в тези на другите 
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членове на обществото. Практиката показва, че капацитетът за работа на хората с 

увреждания се подценява дори и от техните семейства. Често, родителите и роднините 

също вярват, че членът на семейството, който има някакво увреждане, трябва да разчита 

на социални помощи, само защото неговото/нейното увреждане би възпрепятствало 

професионалната реализация. По-опитните и зрели членове на семейството може да 

мислят, че равният достъп до отворения пазар на труда е само пожелание, дори химера. 

Според тях, защитената заетост е единствения начин за някаква професионална кариера. 

Така, членовете на семействата правят роднините си с увреждане още по-уязвими. 

 

В подобни случаи, работата на консултанта по ПЗ е допълнително затруднена. Това, което 

консултантът може да направи, е да комуникира активно със семейството и да обясни по 

позитивен начин, че човекът с увреждане има право да взема независими решения за 

своето професионално развитие. Когато лице от семейството имащо увреждане, порастне 

и стане възрастен, той/тя е способен/способна да прави своите избори, въпреки 

предразсъдъците на обществото. Вие, като консултант по ПЗ, можете да се аргументирате 

с примери за успешно реализирани хора с увреждания, които са: предприемачи, 

самоосигуряващи се лица, фермери и работници във фабрики, лекари и учители, 

помощници в магазини и шофьори на автобуси, артисти и компютърни специалисти. Почти 

всяка работа може да бъде изпълнявана от човек с увреждания, при осигурена подходяща 

работна среда повечето хора с увреждания могат да бъдат продуктивни. 

1.6.  Увреждане и достъпност 
Темнинът „достъпност“ може да се дефинира, като способност за достъп до 

функционалността и възможност за използване на някаква система, сграда и/или 

съоръжение и се използва, за да се опише степента, в която продукт, като устройство, 

услуга, среда, са достъпни за колкото е възможно повече хора. 
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1.6.1. По отношение на средата  
Достъпността на средата обикновено се използва, за да се обърне внимание на хората с 

увреждания и тяхнто право на достъп до обекти, често чрез помощни съоражения. 

Свободното придвижване в публичните пространства се разглежда от повечето хора, като 

даденост. 10 Достъпът до обществения транспорт, лесното придвижване по улиците и през 

сградите, чистите аварийни изходи, са елементи от физически достъпната среда. За някои, 

обаче, тези основни условия не са адекватно изпълнени. Например, все още има автобусни 

спирки, които не са лесно достъпни за човек, използващ инвалидна количка. Може да има 

трева от двете страни на цимента или пейката на тротоара може да е препятствие, за да 

се качите на автобуса. 

Средата не е изцяло достъпна за всеки, нито пък трябва да бъде. Има много добри причини 

за ограничаването на достъпа до различни места, например ситуации, които може да са 

опасни за децата, строежи, които застрашават сигурността и безопасността на възрастните 

и т.н. Това, за което говорим, е „средно“ ниво на достъпност, което често непреднамерено 

изключва твърде много хора, които не трябва да бъдат изолирани. 

Оценявайки достъпността, ние дефинираме увреждането, като състояние, което води до 

ограничения в придвижването, намалява остротата на зрението или слуха, намалява 

издръжливостта или по друг начин подтиска способността на човека да взаимодейства със 

средата с „нормална“ степен на усилие. Съответно, бариери са тези аспекти от 

създадената среда, които намаляват достъпа на човека с увреждане. Те може да са части 

от сгради, озеленяване, пешеходни пътеки или места за паркиране и включват високи 

бордюри, липсата на скосени тротоари или рампи, пътеки, настлани с дребен чакъл, тесни 

пътеки, пътеки с голям наклон, отломки, които пречат на преминаването, тесни проходи, 

тежки врати, изискващи сила за отваряне и неподходящи паркинги. Дори високите каси в 

                                                           
10 Environmental and architectural barriers  

http://www.colorado.edu/geography/gcraft/warmup/barriers/barriers_f.html
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магазини и ресторанти, могат да бъдат бариери пред достъпа до стоки и услуги. В 

допълнение, липсата на информация под формата на знаци на брайл, тактилни карти или 

звукови събщения преставлява бариера за хората с увредено зрение. 

Хората с двигателни увреждания са били игнорирани в миналото, но в последните години 

се направиха много кампании за равнопоставеност. Това включва равни възможности за 

заетост, равен достъп до образование и равен достъп до стоки и услуги. Всичко това 

изисква минимална степен на достъп до местата, където хората с увреждания могат да 

получат образование, заетост и стоки и услуги. 

През последните деситилетия много европейски учреждения и открити пространства бяха 

реновирани с цел да съответстват на инструкциите за достъпност на Европейската 

Комисия. Много изразиха загриженост за цената и неудобството на тези реновации. Но, ако 

достъпността е взета предвид при проектирането на самите сгради, вместо да бъде 

търсена в последствие, разходите са минимални и резултатът често е по-добър.  

Всеки от нас може да се превърне в човек с двигателни трудности на определен етап от 

живота си. Дете, човек със счупен крак, родител с детска количка, възрастен човек и т.н. - 

всички те са в неблагоприятно положение по един или друг начин. Тези, които остават 

здрави през целият си живот, са малко. Важно е всички построени сгради да бъдат 

проектирани, така че да са без бариери и адаптирани да изпълнят нуждите на всички хора 

в еднаква степен. В интерес на истината, нуждите на хората с увреждания съвпадат с тези 

на мнозинството. Ето защо, ползите и удобствата са за всички. 

1.6.2. По отношение на нагласите 
Бариерите в нагласите са поведения, перцепции, предразсъдъци и предположения, които 

дискримират хората с увреждания. Тези бариери често произхождат от липса на разбиране 

и информация, което може да доведе до игнориране, осъждане и добиване на погрешно 

мнение, относно хората с увреждания. 
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Погрешните схващания и нагласи, които хората на работното място може да имат относно 

уврежданията, може да се окаже бариера, която хората с увреждания срещат, докато са на 

работа. 11 В допълнение към стереотипите описани по-горе, тук ние изреждаме възможни 

бариери в нагласите, срещани от работници/служители с увреждания:   

Малоценност: Работникът/Служителят се разглежда, като „второкласен гражданин“. 

Съжаление: Хората съжаляват работника/служителя и го покровителстват заради 

това. 

Преклонение пред героя: Хората считат, че човек с увреждане, живеещ 

самостоятелно е „специален“ и „супер-герой“. 

Невежество: Работникът/служителят е освободен, като неспособен, заради своето 

увреждане. 

Ефектът на разпространението: Хората считат, че увреждането на 

работника/служителя засяга неговите/нейните други сетива. 

Изплъзване: Хорат считат, че на работника/служителя е дадено нечестно 

предимство, заради неговото/нейното увреждане. 

Отричане: Хората може да не повярват, че скритите увреждания са легитимни и 

заради това да не правят необходимите приспособления и адаптации. 

Страх: Хората се страхуват, че ще обидят работника/служителя с увреждане, като 

кажат нещо грешно и в резултат на това го избягват . 

Има инструменти и ресурси на разположение, които могат да се използват от 

работодателя, за да се пречупят бариерите на нагласите на работното място. Чрез 

                                                           
11 Attitudinal accessibility  

http://www.workwithoutlimits.org/employers/ra/workplace#attitudinal
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ефективно ангажиране на служителите, компанията може да използва ресурса на своите 

лидери, за да  създаде платформа за обсъждане на въпросите и проблемите, свързани с 

уврежданията. В допълнение, може да се осигурят тренинги на работниците/служителите, 

за да се увеличи тяхната информираност и разбиране за уврежданията и да се поправят 

погрешните схващания и нагласи, които може да имат спрямо уврежданията. 

Вие, като консултант по ПЗ, сте в добра позиция за да допринесете за премахването на 

бариерите в нагласите. Може да посъветвате работодателя и персонала, как да общуват 

ефективно с колегата с увреждане и също така, как да го/я интегрират в микро-средата на 

компанията. Тези функции всъщност отговарят на стъпките, които консултантът по ПЗ, 

трябва да предприеме по време на четвъртия и петия етап от процеса на консултиране. 

Ключова роля на консултанта по ПЗ е да увеличава осведомеността относно 

способностите на работниците/служителите с увреждания, въпреки че това не винаги е 

лесна задача. 

 

1.6.3. Възможни адаптации на работната среда 
Счита се за изключително важно работодателят да осигури достъп за всеки кандидат за  

участие в процеса на кандидатстване за работа.  На следващ етап, работодателят следва 

да осигури на служителя/работника с увреждане възможност да изпълнява основните 

функции от своята работа, включително достъп до сградата, до работното място, до 

необходимото оборудване и до всички съоръжения използвани от 

работниците/служителите. По време на наемането или задържането на 

работниците/служителите с увреждания, работодателите може да трябва да направят 

необходимите адаптации, за да осигурят на човека възможност да изпълнява работата си 

ефективно.  
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В контекста на достъпността, работодателите трябва да вземат предвид следното12: 

 За да се улесни наемането на хора с увреждания и задържането на работата от 

работник, който е придобил увреждане, работодателят тярбва да предприема 

необходимите стъпки за подобряване на достъпността на работното място за хора 

с различни типове увреждания. Това трябва да включва съобразяването на 

входовете, придвижването в самата сградаи  достъпът до санитарните помещения. 

 Достъпността също трябва да включва употребата на знаци, упътвания, инструкции 

за работа и електронна информация. Те трябва да бъдат коригирани, за да 

отговарят и на потребностите на хора със зрителни увреждания и интелектуални 

затруднения.  

 Достъпността за хора със слухови увреждания включва достъп до информация 

предавана чрез звуков сигнал, като звънене на звънец, аларма за пожар, свирка или 

сирена. Подобни устройства трябва да бъдат прегледани и допълнени, където е 

необходимо, с алтернативна сигнализация като мигащи светлини, например.  

 В планирането на подобряването на достъпността, работодателите трябва да се 

консултират с работника с увреждания и с консултанта по ПЗ, а също и да се 

съобразят с изискванията на компетентните институции.  

 В планът за евакуация трябва да е предвидена възможност всеки човек с 

увреждания ефективно и безопасно може да напусне сградата и да се придвижи до 

безопасна зона.  

Всички работодатели следва да „се адаптират към нуждите на хората с увреждания, в 

рамките на разумното.“ Това е едновременно анти-дискриминационно и утвърждаващо 

                                                           
12 Code of Practice on managing disability in the workplace  

http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/gb/docs/gb282/pdf/tmemdw-2.pdf
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изискване. Целта на това е да осигури възможност на човека да изпълнява основните 

функции на работата. Разумните адаптации позволяват на човек с подходящата 

квалификация да изпълнява своите функции и задължения , без да е възпрепятстван и без 

увреждането му да влияе на качеството на работния процес.  Типът адаптация зависи от 

работата и нейните основни функции, от работната среда и от специфичното увреждане 

на човека. 

Въпреки това, човекът с увреждане знае най-добре, кои са разумните адаптации, които ще 

му позволят да бъде максимално ефективен и независим. В този случай Вие, като 

консултант по ПЗ, трябва да подчертаете важността на този факт и да му/й помогнете да 

направи следното: 

 Да обясни със свои думи типа адаптация, която се изисква в зависимост от 

специфичната природа, степента и тежестта на своето увреждане. 

 Да поеме отговорност и да поиска адаптация, ако има нужда от такава.  

 Да знае, че има правото да поиска адаптация на всеки етап от процеса на заетост.  

 Да вземе окончателното решение, относно типа адаптация, която да поиска, но да 

бъде достатъчно разумен/разумна, за да знае, че това трябва да е постижим и 

реалистичен вариант и за него, и за работодателя.  

 

1.6.4. Необходими ресурси за осигуряване на достъпна среда.   

Разходите за създаване на разумни адаптации за приспособяване на средата за 

работници/служители с увреждане, понякога не са високи. В доста случаи, те могат да 

бъдат допълнително намалени, ако се приложат европейските законови мерки, които са 

заложени и в Националното законодателство на страните-членки на ЕС, с цел подкрепа на 

работодатели, които желаят да наемат и задържат на работа хора с увреждания. 

Например, работодателите могат да получат финансиране за: 
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 специални помощни средства и оборудване; 

 адаптация на съоръжения; 

 пътуване до и от работа; 

 комуникационна подкрепа при интервю, например преводач от жесто-мимичен език; 

 широк кръг от подкрепящи специалисти, като консултанти по ПЗ. 

В допълнение, някои от описаните в предишната глава разумни адаптации включват малки 

или никакви разходи, като например промяна в модела на работа на човека с увреждане,  

осигуряване на обучение или коучинг, малки промени в помещенията и т.н. Освен това, 

ползите от задържане на опитен работник с умения, който е получил увреждане, 

обикновено са по-големи от намирането и обучението на нов персонал. Поради това, в 

повечето случаи само нагласата и желанието са най-скъпите ресурси инвестирани в 

наемането на хора с увреждания. 

1.7. Избягване на виктимизацията на хората с увреждания 
Виктимизацията на хората с увреждания може да включва насилието над човек с 

физическо и/или ментално увреждане или друго медицинско състояние. 13 Виктимизацията 

може да включва физическо насилие, сексуално насилие, финансова, психологическа или 

емоционална вреда и занемаряване. Източник на тези типове насилие могат да бъдат 

непознати на човека с увреждане, както и хора от обкръжението им, като членове на 

семейството и роднини, познати, болногледачи, колеги, началници, настойници, членове 

на медицински персонал и т.н. Компетентните институции, центровете за превенция и 

медицинските центрове припознават подобна виктимизация, като сериозен и 

предотвратим проблем на общественото здраве. 

                                                           
13 Violence against people with disability  
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Сегашното знание, относно виктимизацията на хората с увреждания, се базира на малък 

брой изследвания и много малко се знае относно виктимизацията на хората с едно и също 

увреждане. Хората с увреждания са 4 до 10 пъти по-застрашени от това да станат жертва 

на насилие, злоупотреба или пренебрежение, отколкото хората без увреждания.  

Децата с увреждания са два пъти по-застрашени от физическо или сексуално насилие, в 

сравнение с децата без увреждания, особено тези деца, които живеят в специализирани 

институции. Същите са пропорциите за жените с и без увреждания, съобщаващи, че са 

изпитвали епизоди на физическо, сексуално или емоционално насилие. Жените с 

увреждания, обаче, докладват за повече извършители, а периодите на насилие 

продължават по-дълго.  

По-долу са изброени някои индикатори на различните типове на насилие: 

 Индикатори за физическо насилие – могат да бъдат страх от конкретен човек/колега, 

необясними травми, закъснение в търсенето на лечение, прекомерна употреба на 

успокоителни, необичайни натъртвания, честа смяна на лекари, рани на главата. 

 Индикатори на емоционално насилие – те включват ниско самочувствие, човекът 

изглежда нервен около определен човек/колега, самоубийствени мисли и чувства, 

избягване на зрителен контакт с конкретен човек/колега, страх от изоставяне, 

летаргия/ленивост. 

 Индикатори на сексуално насилие – те са представени от необикновен страх от 

човек, петна, разкъсвания или кръв по дрехите, болка и натъртвания, промяна в 

сексуалното поведение, бременност, болести, предавани по полов път. 

 Индикатори на финансови злоупотреби – те включват необяснима липса на вещи, 

невъзможност за плащане на сметки, неточни познания за финансите, внезапна 

промяна на желанията, незадоволяване на достъпни по принцип нужди, необичайни 

тегления от банковата сметка. 
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 Индикатори за занемаряване – те са свързани с недохранване, скитане без надзор, 

занемарен външен вид, липса на протези/очила/слухов апарат, кожни заболявания 

или декубитални рани, нелекувани медицински проблеми, злоупотреба с алкохол 

или лекарства. 

Вие, като консултант по ПЗ, трябва да бъдете осведомени за факта, че повечето жертви 

на насилие и занемаряване се чувсват депресирани и тревожни. Вашата роля е да 

разпознаете тези знаци у клиента си и въпреки, че не бива да си правите веднага директни 

изводи, вие трябва да вземете всички тези индикатори насериозно и да се свържете със 

съответният специалист, за да потърсите помощ. 

По-долу са съветите за Вас, в качеството Ви на консултант по ПЗ, относно 

действията, които можете да предприемете с цел да помогнете на своя клиент, който 

е жертва на насилие или липса на внимание: 

 Проведете поверителен, личен разговор с човека;  

 Слушайте внимателно човека и това което той/тя Ви казва; 

 Опитайте да разберете ситуацията; 

 Запишете всяка дума и/или факт, които клиента споделя; 

 Останете спокойни и не правете предположения;  

 Обяснете, какви действия могат да бъдат предприети; 

 Обсъдете преимуществата и недостатъците на всяко действие;  

 Окуражете човека да вземе независимо решение, относно подходящата за 

него/нея възможност в ситуацията; 

 Трябва да сигнализирате полицията, ако съществува риск за безопасността на 

клиента. 

 

Ние, като автори на този модул, бихме искали да подчертаем и още един аспект на 

виктимизацията на хората с увреждания, който е свързан с разбирането, че да бъдеш човек 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

 COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
 

с увреждане означава да си обречен. С други думи, човекът е склонен да се откаже от 

своите ежедневни дейности като използва увреждането си като извинение за ограничените 

му функции.  В такива случаи, човекът с увреждане може да избягва социални контакти, 

отказва да посещава общообразователно училище, може да не желае да кандидатства за 

работа, пренебрегва и неглижира личното си присъствие и личен живот, може да отрича 

своите преимущества и силни страни, може да отказва да извършва дневни рутинни 

действия. В допълнение на това, човекът с увреждане, който виктимизира себе си, може 

да има нелогични оплаквания, да изпитва постоянно неудовлетворение и липса на смисъл, 

може да се страхува от провал, да откаже да опита изобщо, да чувства себе си 

безпомощен/безпомощна, да отказва да взема самостоятелни решения за живота си, да 

очаква останалите да вършат неща, с които сам/а може да се справя, може да извинява 

всяко бездействие с увреждането, което има и може да води асоциален живот. 

Каквито и симптоми да забележите, като консултант по ПЗ, трябва винаги да помните, че 

всеки човек е уникален и може да има уникални симпотми в различни ситуации. Има хора 

с увреждания, които може да изобретяват свои собствени начини за справяне с 

ежедневните предизвикателства. Вие, като консултант по ПЗ, трябва да се справяте с тези 

аспекти на виктимизацията, които влияят върху професионалното развитие на клиента. 

Запомнете, че Вие, като добре обучен професионалист, може да покрепяте клиент в 

намирането на най-подходящата за него/нея професионална реализация. Също така, 

начинът на постигането й включва минимизирането на влиянието на фактори, които 

застрашават успеха на клиента.  

За съжаление, последният аспект от виктимизацията, описан в горния абзац, не е 

достатъчно добре проучен от професионалистите и това дава възможност на Вас, като 

консултант по ПЗ, да откриете собствени подходи и инструменти за преодоляване на 

виктимизация от този тип.  
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1.8. Развиване на позитивна идентичност 

1.8.1. Увреждане и имидж 
Вие, като консултант по ПЗ, трябва да напомняте на своя клиент, че неговия/нейния имидж 

е ключов фактор за успешната професионална реализация. Важен елемент от имиджа е 

първото впечатление, което е изключително важно при първа среща, когато се изгражда 

мнение за човека. 

Имиджът може да бъде дефиниран, като:  

 впечатлението, което оставяме у другите; 

 усещането, което другите имат за нас; 

 умствената концепция, която имаме за другия; 

 впечатлението, което формираме, когато срещаме някой непознат. 

Имиджът се състои от: 

 изражения на лицето, 

 поза; 

 външност; 

 реч, говор; 

 действия; 

 нагласа. 

Хората правят изводи базирайки се на ограничена информация и когато хората 

наблюдават характеристиките или поведението на някого, те са склонни да считат, че този 

човек има и ред други качества. 

 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

 COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
 

Психологът, проф. Меридиан провежда изследване относно това как формираме първото 

си впечатление. 14 Той открива, че:  

 55%  от първото впечетление за Вас се състои в това как начинът, по който 

изглеждате се възприема от останалите; 

 38% се състоят от това, как общувате невербално и как това се възприема; 

 Изумително, но само 7% от първото впечатление се формират от това, което 

всъщност казвате.  

И така, 55% от нечие първо впечатление за нас се базира на начина, по който изглеждаме, 

а именно: 

 височина; 

 тегло; 

 цветове; 

 прическа; 

 аксесоари; 

 облекло; 

 при жените също така включва и грим. 

Имиджът също така е важен, защото засяга начина, по който се чувстваме и възприемаме 

себе си. Когато чувстваме, че представяме себе си добре, добиваме самоувереност и 

самоучвствие. Този процес се нарича цикъл на успеха. 

Когато обсъждате елементите на имиджа със своя клиент, трябва да обърнете внимание 

на следното: 

 Качество – това индикира неговия/нейния статус. Да бъдеш облечен с дрехи с 

добро качество е много по-важно от тяхната марка.  

                                                           
14 Module 1 Individual Autonomy developed within e-SuNet project 
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 Съответствие – посъветвайте го/я да избере нещо удобно и спретнато, с което ще 

може да се движи уверено. 

 Грижа – дали материята е практична и лесна за поддръжка. 

 Обличане съобразено с индивидуалния цвят на кожата, размер и форма на тялото 

и личността, като цяло. 

 Довършителни детайли – внимателно подбрани аксесоари демонстрират 

внимание към детайла. 

В допълнение Вие, като консултант по ПЗ, трябва да привлечете вниманието на клиента 

си към факта, че е важно да се поддържа професионален имидж, в съответствие с 

общоприетите норми за сектора, в който човекът с увреждане желае да работи.  

 

1.8.2. Идентифициране на позитивните аспекти на това да бъдеш човек 

със способности и недостатъци 
Обществото се състои от личности и групи с различни начини на функциониране. Липсата 

на способност е част от жизнения цикъл на всички ни и може да се прояви в различен 

момент от живота. Ето няколко примера за това15: 

  

 бебе, което трябва да бъде носено или возено в количка, за да се придвижва;  

 малко момче, което не може да достигне бутона на асансьора;  

 някой със счупен крак в гипс опитващ се да се изкачи по стълбите;  

 жена в напреднала бременност опитваща се да се качи по стълбите на автобус;  

 неграмотен гражданин, който търси информация в Интернет;  

 група от туристи, които не говорят местния език;  

 някой, който не може да чете малките букви на инструкцията за употреба;  

                                                           
15 Learning Guide on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Valerie Karr, UNICEF, May 2009 
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 по-възрастен човек с артрит, който не може да отвори вратата.  

Общо, ако хората срещат условия, които ги правят неспособни в обществото, то това 

означава, че то е неподготвено или не приема различието. Запомнете, че най-важния 

аспект от свободния живот е овластяването на индивида да взема свои собствени решения 

и да управлява отговорностите си. Използването на подкрепа за изпълнение на 

ежедневните дейности, се счита за разумна адаптация за достъпност: не трябва да се 

разглежда, като зависимост. Ключът към включващото общество е приемането и 

подкрепата, които гарантират, че човешките права са достъпни за всички. Всички имаме 

силни страни. Всички имаме слабости. 

В този раздел бихме искали на кратко да представим две истории от истинския 

живот, които показват способности, не само увреждания. 

Пълна слепота – Способности: 
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Фигура 3 Способности на човек с пълна слепота 

Възрастен човек постепенно загубва своето зрение, докато не се превръща в напълно 

сляп. Способностите превъзхождат уврежданията и с това той води професионален и 

много продуктивен живот. Неговата работа включва предоставяне на материали за хора с 

увредено зрение. Използването на модерните технологии позволява на този човек да 

използва компютри, брайлови тефтерчета, книги, касети, четци и много други устройства. 

Куче-водач му асистира при използването на транспорт и всекидневното придвижване от 

и до различни дестинации. 

Увреждане, придружено с припадъци – Способности: 
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Фигура 3 Способности на човек с увреждане, придружено с припадъци 

Припадъците са увреждане, което е уникално в сравнение с другите увреждания, особено 

при този конкретен човек. В повечето случаи, те могат да се контролират, а с подходящи 

адаптации могат да бъдат намалени. Тиковете на този човек не са напълно контролирани. 

Вместо да вземе това увреждане и да го превърне в негатив, тя го използва като позитив. 

С това тя има съчувствие и разбиране към другите с увреждания. Тя е съосновател на 

неправителствена организация за хора с увреждания. Тя работи в контролирани ситуации 

с малък риск и опасност за себе си. Тя търси подходящи адаптации и транспорт. 
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Тези по-горе са истинските истории на двама щастливци, които са имали шанса да покажат 

и използват своите способности, въпреки увреждането си. Те илюстрират, че хората с 

увреждания искат да работят. Много работници/служители с увреждания са надарени с 

таланти, които трябва да им позволят да работят в съвременните компании. Синдрома на 

Аспергер, например, е разстройство от аутистичния спектър, което дава на някои хора 

невероятна способност да възприемат детайлите, което е отлично умение за разработчици 

на софтуер, хора, които публикуват и следят социалните мрежи, изследователи и т.н.  

Затова, когато консултант по ПЗ работи с човек, който има увреждане, той/тя трябва да 

има предвид, че всички хора имат силни страни. Всеки човек идва за нова работа със 

своите уникални способности и умения. Консултантите по ПЗ, които взаимодействат с хора 

с увреждания имат голям допир до техните работни успехи. Когато се запознаят повече 

със способностите на клиентите си, те могат да максимизират техния потенциал. Така 

работата на консултанта по ПЗ максимизира силните страни на личността, докато 

компенсира слабостите. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Практическа част  

Защо да изберем ролева игра? 
Ролевите игри се считат за гъвкав и увлекателен метод за научаване, което позволява 

оптимално въвличане на участниците. Използването на ролеви игри им позволява да се 

учат чрез опита, който е съществен за оптималното оползотворяване на учебното 

съдържание и неговата дългосрочна употреба. Ролевите игри допълват информацията 

предоставена в Модул 1 и помагат на обучаемите да разберат по-добре спецификата на 

изложения материал. Те разкриват естеството на различните увреждания и помагат на 

обучаемите да увеличат своята осведоменост относно самите хора с увреждания и 

предизвикателствата, които може да срещнат във всекидневните дейности и докато търсят 

работа. 

   

Ролева игра 1 „Хората с увреждания – как се чувстват те?“ 

 Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква коопериране между членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обяснява игровия сценарий, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Участниците застават в компактен кръг. Един доброволец остава извън кръга. Той/тя има 

мисията да влезе в кръга, без да упражнява сила върху хората от кръга. Доброволецът 

може да използва вербални и невербални подходи (напр. думи, движения, жестове, лицеви 

изражения и т.н.), за да убеди хората да му позволят да влезе. Той/тя има една минута да 

постигне целта си. В края на упражнението, фасилитаторът пита доброволеца, как се е 

почувствал/а, без значение от това дали е успял/а да влезе в кръга или не. 
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Резултатът от играта е, че доброволецът представлява позицията на човек с увреждане, 

изолиран от обществото, което в нашия случай е представено чрез компактния кръг. С 

напредване на времего (1 мин.) лицето може да стане по-агресивно, объркано, 

нетърпеливо, по-малко толерантно и т.н.  

Играта може да бъде използвана, като дейност за разчупване на леда в самото начало на 

сесията.   

Ролева игра 2 „Лесно за разбиране“  

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Един от клиентите е с обучителни трудности. Този човек има проблем да разбере твърде 

сложен текст.  

Участниците се разделят на две групи и всяка от тях получава текст, който трябва да бъде 

обяснен по начин, лесен за разбиране от човек с обучителни трудности. Като пример за 

такъв текст може да използвате обява за свободно работно място, която съдържа описание 

на работата, задължения и изисквания, друг текст може да бъде изисквания и условия за 

получаване на социални придобивки. Участниците имат 10 мин. за изпълнение на 

задачата. След това, лесните за разбиране текстове трябва да бъдат представени. 

Фасилитаторът окуражава участниците да коментират и показват най-интересните и добри 

идеи, също както и тези които са неподходящи, ако има такива. Продължението на играта 

е около 30 мин. 
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Ролева игра 3 „Асистирай на ползвател на инвалидна количка“  

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие между членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултата. 

Групата избира двама доброволци, които имат две различни роли. Един от тях трябва да 

играе ролята на ползвател наинвалидна количка, а другият трябва да играе ролята на негов 

асистент. Ако нямате налична инвалидна количка, може да използвате офис-стол. За 

целите на играта, пътят на ползвателя на количката трябва да включва напускане на 

стаята, минаване през коридор и достигане на кафе-машина. Асистентът трябва да 

подкрепя ползвателя на количката, в съответствие с правилата и препоръките изброени в 

Модул 1. След завършването на игровия сценарий, групата обсъжда правилните и 

грешните стъпки, направени от двамата доброволци. Продължителността на играта е 

около 20 мин.   

   

Ролева игра 3 „Използване на правилни и неправилни думи“ 

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да дава инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Всеки участник получава листове хартия със следните термини: 

1. Човек с увреждане 

2. Човек без увреждане 

3. Сляп 

4. Частично увредено зрение 

5. Глух или трудно чуващ 

6. Интелектуални (обучителни) трудности  
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7. Трудности от психични заболявания 

8. Ползватели на инвалидни колички 

9. Специфични обучителни трудности  

10. Инвалиди 

11. Епилептикът 

12. Жертва на...  

13. Страда от ... 

14. Спастичен 

15. Деформиран 

16. Инвалид 

17. Умствено изостанал  

18. Глупав 

19. Сакати  

20. Прикован към инвалидна количка 

Те трябва да поставят получените листове от дясната си страна за правилни и съответно 

неправилните от ляво – продължителност 30 секунди. Идеята е да се упражни знанието, 

свързано с подходящия етикет при общуване с хора с увреждания. Фасилитаторът може 

да прави изводи относно представянето на обучаемите. 

Ролева игра 4 „Хората използващи слухов апарат – как се чувстват те?“ 

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Двама доброволци трябва да участват в разговор лице в лице, докато останалата част от 

групата вдига шум (пляска с ръце, тропа с крака, говори високо и т.н.). Задачата е двамата 

доброволци да се уговорят за масаж (единият от тях е масажиста, а другият е клиента със 

слухово увреждане) – продължение 1 минута. 
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Накрая доброволците споделят, как са се чувствали докато са се опитвали да се уговорят 

нещо в тази шумна среда. Фасилитаторът трябва да обясни какви предизвикателства 

срещат хората използващи слухови апарати, при невъзможност за елиминиране на 

фоновия шум.  

Ролева игра 5 „Четене по устни“ 

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Разделете групата на двойки. Единият от всяка двойка е А, а другият Б. Дайте им 

съответните инструкции и на кратко обяснете играта. Те трява да не виждат инструкциите 

на другия. Накарайте ги да се редуват в четене по устните, докато партньорът „чете“ 

(движейки устните си, но без да издават звук) списък от думи или изречения. 

В техните двойки, те трябва да: 

 „произнесат“ всяка дума или фраза само веднъж;  

 преминат през цялото упражнение, преди да си кажат един на друг отговорите;  

 когато приключат, да обсъдят какво са научили относно четенето по устни;  

Разрешете по 15 минути за упражнението по двойки, а след това съберете главната група 

отново. 

Ролева игра 6 „Кажи думата. Разберете, как се чувства клиент с обучителни 

трудности“  

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Прехвърлете следващата фигура на голям лист. Накарайте групата да ги прочете на глас. 

Всеки участник трябва да прочете ЦВЕТА, с който думата е изписана, а не самата дума. 
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След това, обсъдете как мозъкът иска да прочете самата дума. Дори, когато можете да 

накарате себе си, да го направите правилно, то го четете доста по-бавно от нормалното. 

Това е пример за това, колко трудно е за клиент с обучителни трудности да се справя с 

ежедневни задачи. Техният мозък разбира, какво трябва да се направи, но те се борят, за 

да го направят правилно. 

Да не си способен да извършиш тази дейност правилно не означава, че не си умен. 

Означава, че твоят мозък иска да направи нещо различно. 

 

  

Фигура 4 Цветни думи 

Ролева игра 7 „Намерете алтернативен начин за ръкостискане“ 

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 
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Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
 

Групата се разделя на двойки. Един доброволец поема ролята на човек с увреждане на 

горните крайници – поставя ръката си зад гърба, така че да не може да я използва. Друг 

доброволец в двойката трябва да намери алтернатива за ръкостискане. Той/тя трябва да 

следва следните принципи. Фасилитаторът трябва да окуражава креативността на 

участниците и да ги води към намиране на дискретен и учтив начин. 

Ролева игра 7 „Хора със зрителни увреждания – как се чувстват те?“  

Тази игра е подходяща за групова дейност и изисква съдействие сред членовете на 

групата. Ролята на фасилитатора е да даде инструкции и да обясни сценария на играта, 

както и да наблюдава и анализира резултатите. 

Групата се разделя на двойки. Всяка двойка се състои от доброволец, който играе ролята 

на сляп човек и друг, който играе ролята на водач. За ролята на сляп човек, човекът може 

да използва шал или нещо подобно. Всяка двойка има задачата да премине през 

предварително определен път с някои препятствия и когато се достигне до крайната точка, 

участниците сменят ролите си по пътя обратно. След като приключат с изпълнението на 

сценария, участниците се приканват да споделят опита и чувствата си. Фасилитаторът пита 

групата, коя роля е по-трудна и как са се почувствали. Продължителността на играта е 

около 30 мин. 
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 COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Модул  2 Заглавие: Придобиване на ключови и преносими 
компетентности от клиентите с увреждания 
 

Автор  Fundación Pascual Tomás, Испания 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по ПЗ трябва да могат / да знаят как да:  

 Използват различни практически инструменти, които ще 

подобрят ключовите и преносими (трансверсални) 

компетентности на клиентите си.   

 Подкрепят своите клиенти с увреждания в: 

 Разбирането на правилата за вербална комуникация, 

на получаваната чрез нея информация, факти и 

мнения. 

 Разбирането на значението на делови писмени 

текстове свързани с работата, която клиента ще 

работи. 

 Диференциацията между информация и идеи. 

 Разпозване на различните невербални 

комуникационни сигнали отправяни от хората. 

 Безопасната употреба (запазена конфиденциалност) 

на информационните и комуникационните технологии 

(ИКТ). 

 Използването на различни ИКТ инструменти - MS 

Word, MS Excel, PowerPoint, PDF и инструменти за 

онлайн комуникация.  

 

Обобщение на темите в 
съдържанието на модула 

Този модул предоставя упражнения и инструменти на бъдещите 

консултанти по ПЗ при работата им по подобряването на някои 

ключови и преносими (трансверсални) умения на клиентите с 

увреждания. На базата на проведените анализи на потребностите 

в рамките на научно-изследователската фаза на проекта бяха 

утвърдени като основни умения свързани главно с 
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комуникацията (устна, писмена, невербална) и употреба на ИКТ 

инструменти на работното място (имейл, MS Word, MS Excel, 

Power point, Web-базирани инструменти за комуникация, 

използване на PDF и др.).  

 

Развитието на тези умения у търсещите работа хора с 

увреждания ще им даде възможност за успешна реализация на 

работното място и в обществото като цяло на равни начала с 

останалите.  

За да могат бъдещите консултанти по ПЗ да работят успешно с 

клиентите си в тази насока, настоящият модул предоставя 

практически инструменти базирани на личностно-центрирания 

подход. Всеки консултант по ПЗ може да ги адаптира и променя, 

ако счита за необходимо, така че да бъдат от полза за всеки 

клиент с увреждане в частност.  

Съдържание: 

1. Основни умения на майчин език 

1.1. Вербално изразяване в различни ситуации на 

общуването/ комуникативна среда  

1.2. Комуникация / общуване  

1.2.1. Социални разновидности на езика  

1.2.2. Интерпретация на устна комуникация  

1.3    Разбиране на писмени текстове  

1.3.1 Анализ на писмен текст  

1.4    Обсъждане/дискусия и дебат 

1.4.1. Участие в дебат или дискусия 

1.4.2 Изготвяне на обобщение с основните идеи и 

устно представяне.  

1.5   Невербална комуникация 

1.5.1 Жестове  

1.5.2 Изражения на лицето 

1.5.3. Пози  

1.5.4. Сила на гласа (тон) 

1.5.5. Зрителен контакт  

2. Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ)  
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2.1 Програми и офис приложения  

2.2 Имейлът  

2.3 Други ИКТ инструменти  

Обучително натоварване 1.   Теоретична част (часове): 5 часа 

2.   Практическа част (часове): 5 часа 

  3.   Оценяване (часове): 1 час 

Необходими 
образователни ресурси 

1.   PC, лаптоп или таблет; 

2.   Достъп до Интернет; 

3.   E‐mail адрес; 

Обучителни пътеки 1.   Лекторна заетост: 0 часа 

2.   E‐обучение: 5 часа 

3.   Практика: 5 часа 

 4.   Стаж: 0 часа  

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания за уврежданията и 

социалните дейности. 

2. Добри комуникативни умения. 

Резултати от учене  Знания: 

 Знание как да използва в работата си с клиентите с увреждания 

различните практически инструменти за подобряване на 

комуникативните умения и употребата на различните ИКТ 

инструменти.  

Умения: 
 Умение за прилагане на личностно-центриран подход в избора 

на практически инструменти за придобиване на ключови и 

преносими компетентности.  

Нагласи: 

 

 Повишаване на осведомеността относно важността на 

постигането на удовлетворителното ниво на ключовите и 

преносими компетентности за успешната реализация на хората 

с увреждания на пазара на труда.  

 

ECVET/ECTS точки ECTS = 1 кредит; ECVET = 10% относителна тежест 

Оценяване (тип) Тест за самооценка 
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1. Основни умения на майчин език 

1.1. Вербално изразяване в различни ситуации на 

общуването 

Устното изразяване е способността на човека да изрази смислено желания, мисли и 

идеи чрез използването на подходящите синтактични, семантични и фонологични 

структури на езика. Устният език е важен, защото предоставя основата за  развитие на 

грамотността, жизнено важен е за академичните постижения във всички сфери и е 

основополагащ за успеха в различни сфери на живота. Голяма част от успеха зависи от 

способността на човека да демонстрира компетентност чрез устна комуникация, 

както когато отговаря на въпрос по време на интервю за работа, на работното място 

или участва в групови дискусии. 

Характеристики (Устно изразяване) 

Хората, които имат трудности в устното изразяване, може да демонстрират следното: 

• Трудности с граматическата обработка на интонацията, създаването на категории за 

лице, време и число и в деривацията (образуването) на нови думи от съществуващи.  

• Изучаването на лексиката. 

• Трудности във формулирането на цялостни, семантично и граматически правилни 

изречения, както писмено, така и говоримо.  

• Трудности в обясняването на асоциации на думи, антоними/синоними.  

• Трудности при преразказ, правене на изводи и прогнози.  

 

Упражнения, които можете да използвате с Вашия клиент: 

Упражнението е базиран на принципа на „въпроси и отговори“: 

 

 Задача „липсваща информация“: Клиентът с увреждане е помолен да отговори 

на въпросите по изложения по-долу проблем. Целта на упражнението е Вие в 

качеството си на консултант по ПЗ да добиете представа за начинът на 

изразяване на клиента и да проверите, дали той/тя има някакви трудности в 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

6 

 

устната си реч и изразяване. В същото време може да използвате настоящото 

упражнение като мотиватор, като посочите някои успешни примери за 

адаптация и предоляване на бариери от ХУ от практиката. В случай на нужда 

перефразирайте въпросите за да бъдат по-достъпни до клиента Ви. 

Изслушайте внимателно и запишете отговорите на клиента. 

 

 

“Хората с увреждания (ХУ) трябва да се изправят пред много бариери за да 

намерят работа: социални предразсъдъци, проблеми с достъпността, проблеми в 

образователна система, която не се фокусира върху тях и компании, които не са 

подготвени да ги приемат.” 

 

Въпроси: 

 

1. Каква си мислите, че е причината компаниите да не полагат усилия насочени към 

улесняване на приемането на работа на ХУ? 

2. Мислите ли, че хората като цяло са осведомени за проблемите, които трябва ХУ 

да преодолеят за да постигнат и задържат платена заетост? 

3. Знаете ли за някакви случаи на адаптация на работно място в предприятие 

/компания /организация? 

 

Следващото упражнение е в областта на  воденето на официална комуникация. 

 

 Конференция: Клиентът трябва да подготви обсъждане на тема  „адаптирането на 

работното място на уредник/ административен асистент“. Целта е да представи 

особеностите на работното място, на самия работник/служител, който кандидатства 

за него и да изведе основните точки, с чието обсъждане може да се намери решение за 

ефективната адаптация на работното място и успешното включване на човека с 

увреждане.  
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 Вие, като консултант по ПЗ трябва да подпомагате клиента, като му давате насоки 

относно възможните бариери при стартирането на работата.  

 Това упражнение ще помогне на клиентът Ви да погледне през нова гледна точка на 

процеса на адаптация към ново работно място и с Ваша помощ ще придобие 

увереност във възможността си да убеди потенциалния работодател в своята 

работоспособност, като му/ѝ посочи оптимални разумни адаптации, които биха му/и 

позволили да върши работата си ползотворно и ефективно.  

 Наблегнете на прости и нескъпоструващи адаптации (например, ламиниран лист, на 

който са разпечатани картинки, които показват алгоритъма за работа с ксерокса), в 

които е вложена голяма доза креативност, за да стимулирате въображението на 

клиента и да му помогнете да се увери във възможността си да се реализира успешно 

на пазара на труда.  

 Задачата е подходяща и за обучение на бъдещите консултанти по ПЗ. 

 

Работно място: Уредник/Административен асистент 

Особености на служителя:  

Умерени физически и ментални увреждания:  

Полиомиелит засягащ долните крайници, 

Леки интелектуални затруднения. 

 

Основни функционални ограничения: 

• Сила (способността да се повдигат товари)  

• Ограничения в двигателната сръчност. 

• Бавно научаване на сложни или нови задачи.  

• Ограничена самоинициатива. 

 

Основни задачи: Работата е базирана на изпълнението на различни задачи в 

подкрепа на отдела за човешки ресурси. Основните дейности са следните:  

• Разпределяне и доставка на пакети и поща. 

• Изпълняване на поръчка в и извън сградата. 
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• Учтивост . 

• Ксерокопиране. 

• Доставка на документация. 

• Основни административни задачи.  

 

Следващото упражнения е изградено въз основа на визуални стимули. 

 

 Изображения (инструкции към клиента): Помолете клиента да опише  

посочените изображения и да ги включи в изречение с времеви контекст. (чрез 

определяне еволюцията във времето на двете изображения).  

 Целта на упражнението е да проверите за наличието на проблеми в обработката 

на граматическата структура на езика, които влияят на устната реч на клиента Ви.  

 От друга страна избраните картинки и еволюционния контекст, в който са 

поставени, могат да се асоциират чрез много силна асоциативна връзка с 

придобиването на знания, развитието на умения и ученето през целия живот.  

 Подскажете на клиента си да търси тази връзка. В случай, че той/тя не стигне сам 

до нея, можете да я използвате, за да повишите мотивацията и да вдъхновите 

клиента си за бъдещо качествено развитие, като изложите времевата рамка и 

начинът на развитието на създаването и съхранението на данни и литературни 

произведения.  

 Коментирайте също така, как развитието на едно нещо (в случая ИКТ) променя 

нещо друго на пръв поглед не свързано пряко с него. Подчертайте, как развитието 

на технологията прави все повече неща достъпни до хората с увреждания (в този 

конкретен случай, до хората със зрителни увреждания, чрез електронните 

устройства и електронните четци, които могат да използват на тях).  

 Направете сравнение с развитието на меките умения и ключовите и преносимите 

компетентности и влиянието им върху кариерното развитие и върху цялостния 

живот на човека.  

 Заключете с твърдението как по-добрите умения за комуникация ни правят по-

добре разбираеми за другите и правят самото общуване по-достъпно.   
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Фиг. 1 Печатно издание   Фиг. 2 Eлектронна книга 

 

 Аудио-визуални (инструкции към клиента): Помолете клиента Ви да 

обобщи и  да даде мнение относно видеото посочено по-долу:  

То е на тема “Как аутизмът ме освободи да бъда себе си”.  

 Коментирайте с клиента си съдържанието на клипа. Опитайте се да 

му помогнете да направи качествено обобщение, като включи в 

обобщението си всички ключови точки.  

 Може да използвате лист или дъска, на която да записвате 

структурата на обобщението.  

 След това го/я помолете, да изрази свободно и подробно своето 

мнение.  

 Слушайте!  

 Водете си бележки и когато забележите проблем в изразяването или 

точка, по която нещо е останало неясно или непълно, запишете 

и обсъдете с него/нея след края на изказването му/й.  

 Не го/я прекъсвайте, дайте поле за упражнение на уменията за 

устно изразяване. 
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Видео:(Натиснете върху линка) 

 

Следващото упражнение е изградено върху конкретен  текст.  

 

Задачата може да бъде използвана и за обучение на консултанти по ПЗ, които ще чрез нея 

могат да добият повече увереност в работата си по мотивиране на клиентите си да 

търсят баланс в професионалния си живот, така и при работата им клиенти с 

увреждания.  

 

Даденият по-долу текст дава информация за мнението на учените по доста чувствителна 

тема, каквато е оттеглянето на мъжете от професионалния живот и обучение. Имайте 

предвид, че емоционалната окраска на текста може да промени начина на изразяване на 

клиента, внимавайте и търсете тези емоционални моменти в речта.  Те могат да Ви 

покажат как да работите с клиента си за изграждане на умение за представяне на 

неемоционално и безпристрастно професионално мнение. Наблегнете на важността на 

това умение през професионалния живот и в комуникацията с работодатели и колеги. 

 

 

 

Прочетете текста (Тема 1) и дайте своето мнение. 

 

  

Тема 1: Баланс в професионалния живот 

"През последните две деситилетия сме свидетели на рязък спад в значимостта на 

ролята на „предоставящ“ у мъжете, причинен от части поради нарастващото участие 

на жените в пазара на труда, както и от отслабването на абсолютната сила на 

мъжете, предизвикано от безработицата и работата на непълен работен ден.“, заявява 

социолога Жупинг Зуо (Jiping Zuo). Тя твърди още, че „Жените продължават да печелят 

власт и все по-голяма ангажираност в платената заетост, което заедно с 

намаляването на социалната мобилност на мъжете, прави все повече семейства по-

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/bg/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself.html
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финансово зависими от жените. В резулат на това, основата на структурата на 

мъжката доминация е подкопана.“ 

 

Следващото упражнение се базира на лингвистични игри. 

 

 Целта е да се разбере, дали клиента с увреждане има знания относно 

значенията на някои думи.  

 В част от случаите той/тя трябва да посочи дефиницията на дадена дума, а 

в други трябва да познае думата по нейната дефиниция.  

 Подавайте на клиента дефиницията или думата и му оставете време да 

помисли върху отговора си.  

 Насърчавайте го/я да дава повече от едно предположение и не изразявайте 

критична оценка, в случай че не отгатне думата или не може да дефинира 

значението й.  

 Бъдете позитивни.  

 Може да включите в упражнението и някои термини от сферата на 

професионално развитие на клиента си, така упражнението ще стане още 

по-полезно.  

 Може да го използвате и за оценка, и за развитие на лингвистичния запас 

на клиента. (отговорите са с наклонен шрифт)  

 

  

 Подаване на дума: Трябва да се спазва последователността на 

подусловията на задачата.  

 

A: Действието или процеса на адаптиране или състоянието, в което нещо е пригодено. 

(Адаптация) 

B: Действие, при което да дадеш напътствия (на някого) или да дадеш информация 

относно нещо. (Инструктиране/Инструкция) 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

12 

 

C: Работно място или професионална реализация, смятано за делото на живота на 

някого/професионалния живот на някого. (Кариера) 

D: Състоянието, в което не можеш да извършиш дадена задача или функция, поради 

физическо или ментално нарушение на функциите. (Увреждане) 

E: Действие, при което вдъхновяваш със смелост, дух или увереност някого да направи 

нещо (Кураж, Окуражаване) 

H: Действие, при  което предоставяш това, което е необходимо за изпълнението на задача 

или удовлетворение на потребност. (помощ, подкрепа) 

I: Липса на власт, сила или възможност; синоним на невъзможност (неспособност) 

L:  Действията или процеса на придобиване на знания или умения (Учене) 

M: Принципът или най-често срещания начин на действие или мислене (Масов) 

O: Ситуация, състояние или условие, което е в полза на постигането на някаква цел или 

която предоставя добра вероятност за успех (Възможност) 

R: Състоянието или факта на това да се грижиш за последиците от собствените си 

действия (Отговорност) 

S: Човек или предмет, който оказва подкрепа (Подкрепящ) 

T: Метод, чрез който човек придобива знания и умения (Обучение) 

V: Способността да се адаптираш лесно към една или друга задача, различни по своето 

естество, сфера или трудност (Гъвкав/ост) 

 

 

Упражнение, базирано на ИКТ. 

 Помолете Вашия клиент да запише реч  и да я качи в YouTube 

o Упражнението е подходящо и за обучение на бъдещи консултанти по ПЗ, и за 

работата им с клиенти.  

o Целта е да се развият от една страна дигиталните умения, а от друга уменията 

за представяне, себепредставяне и да се добие познание за сигналите на 

невербалната комуникация, които несъзнателно използваме.  

o За консултантите по ПЗ: опитайте да съставите своя видео-визитка, в която 

да опишете основните характеристики на ПЗ и Вашите качества.  
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o За клиенти с увреждания: пойскайте от клиента да се опита да представи себе 

си в професионална светлина, като разкаже за себе си, за своите умения, 

знания, квалификации или опит. Може също така да разкаже нещо интересно 

по тема, която го/я вълнува.  

o За да направите записа в случай, че не разполагате с камера,  използвайте 

смартфон или уеб-камерата на компютъра или лаптопа.  

o Спазвайте всички правила за поверителност и неприкосновеност на личната 

информация. 

o Коментирайте получения запис. Открийте силните страни, местата на които 

сте убедителни и тези които искат доусъвършенстване. 

o След като направите записа, впишете се или се регистрирайте в YouTube. 

o Трябва първо да качите видеото с “upload the record” – кликнете на  “upload” и 

след това изберете файл от “Select the file”. Изчакайте няколко минути, докато 

се качи. Може да оставите видеото, като частно така, че да не се вижда от 

другите потребители, в случай че клиентът пожелае.  

 

 Използвайте програми, като Skype за видеоразговори 

Клиентът може да създаде свой собствен профил в Skype, като попълва всички 

необходими полета и се регистрира сам. Посъветвайте го/я при избора на потребителско 

име, така че да може да го използва и за професионални цели.  

Може да проведете пробен разговор по Скайп след като клиента Ви е добавил в своя 

профил. 

 

 

 

1.2.  Комуникация / общуване 

 

Общуването е процес, чрез който хората установяват контакт един с друг, който им 

позволява да обменят информация. Този процес включва няколко елемента, които могат, 

както да го улеснят, така и да го затруднят.  
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“Комуникацията между двама души се извършва, когато реципиента 

интерпретира съобщението в смисъла, който му е придал изпращача.” 

 

ТИПОВЕ ОБЩУВАНЕ: 

 

КОМУНИКАЦИЯ 

ИЗПРАЩАЧ 

КОД 

СЪОБЩЕНИЕ ПОЛУЧАТЕЛ 

КАНАЛ 

КОНТЕКСТ Изпращач: Човекът, който съставя и изпраща съобщението 
Получател: Човекът, който получава съобщението 
Съобщение: Съдържанието на изпратената информация 
Канал: Начинът, по който е изпратено съобщението 
Код: Знаците и правилата, използвани за изпращане на съобщението 
Контекст: Ситуацията, в която се осъществява комуникацията 
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Формите на общуване могат да бъдат групирани в две категории: вербално и невербално.  

 

 Вербална комуникация: тази, за която използваме думи. 

 Невербална комуникация: тази, която се осъществява чрез голям брой 

канали, от които могат да бъдат посочени като най-значими – зрителен 

контакт, лицеви изражения, движения на ръцете, поза на тялото и 

дистанция спрямо обкръжаващите.  

 

Въпреки, че по-голямо значение се отдава на вербалната комуникация – между 65% и 

80% от цялото общуване с другите, но по-голямата част от емоционалната окраска, която 

придава смисъл на информация се предава чрез невербални канали. За да общуваме 

ефективно вербалните и невербалните съобщения трябва да се допълват. Появяват се 

много трудности в общуването, когато нашите думи противоречат на невербалното ни 

поведение.  

 

 

1.2.1. Социални разновидности на езика 

 

Упражнение 1. Анализ и коментар на реч за изучаването на езиковите нагласи: 

 

 

Оценката на езиковото разнообразие е отразена в гледната точка и мнение, както и в 

цялостното държание на говорещият. Аудио-визуалните медии предлагат особено богати 

и подходящи ресурси за изследване и анализ на това поведение, понеже в последно време 

всичко, което се появява по телевизията получава незабавно влияние върху получателя и 

той може да изрази/си създаде мнение. Клиентът с увреждане ще има възможността 

обективно да анализира речта и да види типа на използвания език.Помогнете му/ѝ като 

разясните основните типове общуване и разликата между официален и неофициален 

стил на общуване.  
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Видео: “По-добрият начин да говориш за аборта” 

Video (Натиснете върху линка) 

 

1.2.2. Интерпретация на устна комуникация 

 

Упражнение 2. Епизоди на комуникацията:  

 

 Клиентът с увреждане трябва да вземе предвид два случая на общуване, в което 

той/тя е взел/а участие наскоро. 

 Единият трябва да бъде такъв, в който се е справил/а добре, а другият такъв, в който 

се е чувствал като в същинско бедствие. 

 След това клиентът, трябва да ги сравни.  

 За да направи това, клиента с увреждане трябва да опише контекста, в който се е 

състояло общуването, участниците в него, правилата, които са ръководили 

взаимодействието, съобщенията, използвани за да се създаде смисъл, използваните 

канали, комуникационния „бял“ шум, който е въздействал на процеса, обратната 

връзка, която е дал/а и получил/а.  

 Времето за това е ограничено (напр. 15-20мин.).  

 Целта е да се приложи на практика съветите, предоставени от консултанта по ПЗ 

спрямо  реален случай с клиент с увреждане.  

 Може да помогнете на клиента си, като му дадете съвет да записва положителните и 

отрицателните страни на всяка една от ситуациите и да ги сравни.  

 На края на упражнението обсъдете същността на създалите се ситуации и извадете 

всички положителни страни и на двете.  

 Обяснете, че и лошата ситуация има своите положителни страни. 

 

 

1.3    Разбиране на писмени текстове 

Важно е да се фокусирате и върху стратегии за четене с разбиране.  

a) Стратегии на учене: 

https://embed-ssl.ted.com/talks/lang/bg/aspen_baker_a_better_way_to_talk_about_abortion.html
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• Да се направи употребата на наличните ресурси: речници, граматики, въпроси 

към обучителя и т.н., селективна и ефективна.  

• Контрастиращи езикови пасажи. 

• Да се търсят текстове за четене по теми, които представляват личен интерес 

или такива, по които клиента с увреждане има предишни знания.  

 

b) Комуникационни стратегии: 

 

• Използване на знания от заобикалящия свят и ситуационния и текстуалния 

контекст, за да се направи предположение относно информацията, съдържаща се 

в текста и да се интерпретира.  

 

• Тематични ключови думи за да се определи основната тема.  

 

• Намиране на доказателства в характеристиките придружаващи текста: снимки, 

чертежи и др.  

 

• Да се прочете текста бързо, за да се определи темата. 

 

• Знание как да се намери и извади специфична информация. 

 

• Да се раздели приложимото от неуместното. 

 

• Определяне на значението на дума: 

От нейното сходство до еквивалетна дума на майчин език. 

От значението на контекста (лексикалния, синтактичния или семантичния контекст).  
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1.3.1. Анализ на писмен текст 

 

Анализът, съгласно дефиницията, която може да бъде намерена във всеки речник, е 

основно „различаване и разделяне на частите на цялото за да се опознаят неговите 

принципи или елементи.“ 

За разлика от обобщението, което предава основното съдържание на текста, анализът се 

състои и от допълнително обяснение за текста. Това се прави най-вече за да се обясни 

неговото значение и структурата на аргументите (какво е казано и как е казано). 

Анализът не е коментар по текста, но заедно с обобщението е начална стъпка за 

коментарите/обработката на текста.  

 

Препоръки: 

 

1) Да се анализира за да се обясни съдържанието на текст, означава да се идентифицират 

идеите и концепциите изразени в него, тоест да се обясни аргументативната му 

структура.  

 

2) Първо, клиентът с увреждане трябва да разбере значението на текста, това което може 

да се на прави е да му/й се помогне с обобщението, за да бъде нясно с това какво е искал 

да каже авторът. Клиентът трябва да различава основното от второстепенното и да може 

да различи основанията на които се базират твърденията в основата на текста. Това 

разграничаване го/я води до аргуменативната структура на текста.  

 

3) При анализа, той/тя трябва да знае разликата между частите на текста, да обяснява 

значението им и тяхната роля в аргументацията; да дава прецизни препратки към 

следващите редове и да добавя коментари, които счита за необходими за изясняването, 

както на значението им, така и на ролята която играят в цялостния текст.  

 

4) Не е задължително логическата структура на текста, както и неговата аргументативна 

структура да съвпада с литературното му представяне. Аргументативната структура 
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представлява представяне на идея или набор от идеи и не бива да бъде бъркана с 

логическата структура. Тя е едно цяло, в което базирайки се на някои предположения, 

обикновено чрез разсъждение се достига до определено заключение.   

 

 

 

Практически насоки 

 

1) За да се извърши анализ, преди това трябва да се прочете текста, търсейки значението 

и логическата му структура. Относно структурата, клиентът трябва да внимава за това в 

какви абзаци текстът е разделен, също така за препинателните знаци и всички онези 

части на речта – съюзи, предлози и други, които се отнасят до различните части на 

текста. Той/тя също така трябва да знае всички термини използвани от автора за да 

състави последователността и важността на съдържанието, както и същността на 

изказването му.   

 

2) Клиентът трябва да прочете текста толкова пъти, колкото е необходимо за ад бъде 

абсолютно сигурен/а, че е определил/а неговото значение и структура.  

 

3) В процеса на анализ той/тя може да започне да оценява всички предположения, които 

му/й идват на ум. Най-вероятно повечето от тях няма да бъдат ползотворни, но по този 

начин ще може да открие повече оригинални идеи и ще може да разбере по-пълно 

структурата и значението на теста. 

 

4) Обобщаването на текста ще позволи да се провери степента на постигнатото 

разбиране.  

 

5) Той/тя трябва да даде всички обяснения, които счита за необходими за прецизирането 

на текста и неговата аргументативна структура.  
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Упражнения:  

Базарано на тема 1: Баланс в професионалния живот 

Целта на упражнението е да се упражнят уменията за разбиране и интепретация на 

дадена конкретна идея от текст. Този тип интерпретация е основно умение при анализът 

на текст. В случай, че клиента не обърне внимание, подчертайте, че това изречение само 

по себе си представлява извод и заключение на текста.  

 Прочетете текста и запишете със свои думи значението на следното изречение 

“Основата на структурата на мъжката доминация е подкопана” 

 Направете обобщение на текста, като извадите ключовите думи от текста 

(може да ги запишете) и опитайте да сведете съдържанието на текста до 2-3 

кратки изречения. 

 

 

1.4    Обсъждане/дискусия и дебат 

 

1.4.1. Участие в дебат или дискусия 

Упражнение: 

Клиентът с увреждане трябва да предостави аргументи, с които да убеди консултанта по 

ПЗ в реалността на възможностите по следната тема: “Адаптацията на работа 

разработена за хора с увреждания (ХУ)”. Помогнете му с основни точки, в които 

евентуално би могъл да възникне проблем. Целта е да упражните способността за 

решаване на проблеми и вземане на решения. Дайте положителна обратна връзка и 

допълнете ако е необходимо. Обсъдете, задавайте въпроси, но не спорете ожесточено и 

емоционално. Покажете се в светлината на професионалист, който е готов да обсъжда и 

да приема чуждото мнение. В същото време обаче не оставяйте клиента да Ви убеди 

твърде лесно – задавайте му/й въпроси и опитайте да събудите креативността му/й, 

наблегнете на възможните притеснения на работодателя. Дайте и своите идеи, а в случай 

на успех може да опитате същото упражнение с друга професия. 
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Описание на работата: чистене на подовете в болница. 

Основните задължения са изцяло свързани с задачи за почистване на: кухни, спални, бани 

и коридори. Вторичните/допълнителните задължения са отстраняването на мръсно 

пране и изхвърляне на боклука.  

Работниците/служителите имат основно оборудване за почистване, включващо количка 

за почистване, кофи с различни размери, метли, бърсалки, парцали и препарати за 

почистване.  

 

Описание на кандидата: Мъж, 42 годишен  

Диагноза:  

 Леки интелектуални затруднения. Вторични проблеми с гърба. 

 Отнася се до следните когнитивни аспекти: способност за изпълнение на сложни 

задачи, внимание, концентрация и инициативност.  

 

 

1.4.2 Изготвяне на обобщение с основните идеи и устно представяне. 

Обобщението трябва да бъде кратък и сбит текст относно същността на въпроса или 

разглежданата тема. Умението да се обобщава следователно е свързано с умението да се 

разбира точно, какво се счита за основно. Като такова, то е първата стъпка към всеки 

анализ, защото е доказателство за това, че човека с увреждане е разбрал, какво в какво 

точно се състои това, което трябва да анализира или коментира. 

Резюмето трябва да бъде ясно и добре написано. 

Инструкции относно това, как да се обобщава: 

1. Прочетете текста толкова пъти, колкото е необходимо. 

3. Разпознайте/определете важността на всеки елемент. 

4. Изберете, кои елементи да жертвате и кои да подчертаете.  

5. Обяснете с думи, какво той/тя е разбрал/а от текста според обобщението му/й.  

 

Препоръки, които могат да се дадат на клиента: 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

22 

 

• Прочетете текста два или три пъти внимателно, без да подчертавате или анотирате 

нещо конкретно.  

• След това, без да махате погледа си от текста, го обмислете опитайте се да изразите 

основната идея, началната точка и логическата верига, записвайки всичко това, ако е 

необходимо на отделен лист хартия.  

• Продължете с ново прочитане на текста, в този случай обърнете внимание на 

основните идеи, фокусирайте се върху тези важни идеи, които не трябва да бъдат 

изключени от обобщението, но се опитайте да не разбърквате изреченията, освен ако 

не го считате за абсолютно нналожително. В този случай може да се поставят 

въпросителни знаци и да се подчертаят изреченията.  

• Ако текста е дълъг той/тя може да направи записки по него на отделен лист, но не на 

същия текст, трябва да се подчертае също така разделянето на части.  

• Ако текста е кратък, може да започнете направо със записването на резюмето.  

• Една от педагогическите цели на обобщаването на текст е да се обясни мисленето на 

другите и да се усъвършенства способността за разбиране на написан текст, намиране 

на ключови думи и създаване на логически структури.  

 

Устно представяне е да се говори пред публика относно проблем, който текста засяга и 

се нарича още обсъждане или презентация. Означава да се обясни тема или идея с цел 

информиране на другите. 

 

 

Характеристики: 

Изсложението трябва да е ясно, просто и сбито, за да бъде добре разбрано.  

 

Основни стъпки в техниката на устно представяне:  

•  Избор на тема. 

• Адаптиране на темата според възрастта и интересите на слушателите. Заглавието 

трябва да бъде привлекателно / атрактивно.  

•  Документиране. 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

23 

 

• Организиране на информацията – неподредената информация е почти безполезна. 

Трябва предварително да се сортира и да се извлече полезната и важна информация. 

•  Разработка на сценарий – трябва да се следва логически ред – от простото към 

сложното, от по-малко интригуващото към по-интересното. Идеите трябва да бъдат 

свързани една с друга за да бъдат разбираеми.  

• Финализиране на процеса по създаване. 

• Стандарти за говорене: интонация, жестове, речник и др.  

 

Частите на устната презентация/устното представяне се състои от три или четири 

основни части: 

 

• Въведение – представя се темата. С него трябва да събуди интереса на слушателите и 

да изредят основните точки и участници в представяната тема.  

• Изложение – в него всички идеи се представят и доказват ясно и отчетливо. Може да 

се използват визуални материали (постери, дъска за писане, проектор и др.) за по-

добро разбиране.  

• Заключение – обобщение на най-важните идеи, изводи и препоръки. 

• Обсъждане – в някои случаи е възможно да се направи обсъждане, което включва 

задаване на въпроси от слушателите, даване на отговор на тези въпроси от говорещия, 

понякога и мнения и оценки на самата презентация или на темите и фактите по тях.  

 

Въведение: ключови думи точно и ясно (насоки за насърчаване на клиента): 

Въведението трябва да бъде кратко, мотивиращо и точно структурирано. То започва с 

поздрав и представяне. В самото начало е добре да се намери някакво оригинално 

обобщение, определение или друго, което да грабва вниманието на публиката. След това 

се дава основната дефиниция на съобщението, издигат се хипотезите, целите и се 

преминава плавно към следващата част. Покажете, че се чувствате сигурни и 

самоуверени: стойте изправени и гледайте право напред, когато казвате първите си 

думи. Отделете си малко време преди да започнете. Всичко трябва бъде подредено 

предварително, за да може да се фокусирате върху публиката и това което искате да 
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кажете.  Не забравяйте да използвате изрази, като: Имам намерение да представя; целта 

на това е ; общоприетото мнение е; бих искал/а да изразя; обръщаме се към вас за да; 

току-що видяхте как; по темата; факт е че; нека започна своето изказване с; да започна 

първо с това и т.н. 

 

Изложение: ключови думи, яснота и подреденост на представяните идеи (насоки за 

насърчаване на клиента):. 

Важно е да започнете с основната идея на това, което ще кажете. Трябва да започнете с 

най-основната идея и след това да преминете към по-специфичните такива – от общото 

към частното. Следващата стъпка е да дадете доказателства за и против всяка идея. 

Добре е да започвате с аргументи против идеята и след това за нея, ако желаете да я 

потвърдите. Ако намерението Ви е да докажете със своята презентация, че тя е невярна 

или неточна, обратно, започнете с аргументите подкрепящи идеята. Помнете правилото 

на първото и последното – фактите и идеите казани в самото начало и в самия край се 

помнят най-добре от слушателите. Стремете се да направите своето изказване интересно. 

Използвайте интонацията и невербалното поведение умерено, но достатъчно за да 

покажете собствената си заинтересованост и ангажираност с идеята, вярвайте си. Може 

да използвате аудио-визуални средства, за да подсилите думите си, но те винаги трябва 

да бъдат релевантни на това което казвате. Не забравяйте да спазвате точна и ясна 

структура на изказването си, ако то е по-дълго може преди всяка точка на кратко да 

споменете някои ключови думи от предишната, като ги вмъкнете по подходящ начин. 

Слушателите трябва да могат да следят мисълта Ви и да изградят стегната и ясна 

структура за това, което се опитвате да кажете. Не използвайте междуметия и паразитни 

думи. Ако за момент блокирате, просто направете пауза. За такива слуаи е добре да 

приготвите картончета с основните точки на изказването си, по които да следите за 

структурата, в която представяте идеята. 

 

Заключение: ключови думи, ясно и сбито (насоки за насърчаване на клиента): 

В тази част се обобщават основните идеи, които сте разработили по темата в 

изложението. Ако презентацията е била строго научна или теоретична, тук може да 
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изразите личното си мнения относно получените резултати. Тук е мястото на всички 

изводи и препоръки. То не трябва да бъде по-дълго от въведението и да бъде също така 

добре структурирано. В самия край може да си послужите с вдъхновяващо изречение, 

цитат от някого релевантен на разглежданата тема и други подобни. Важно е обаче, всяко 

едно изказване да завършва с изказване на благодарност за отделеното време и 

внимание. Също така, е добре да покажете своята готовност да отговорите на въпросите 

на публиката, ако има такива. В случай, че това не е възможно, може да изявите готовност 

да отговорите на въпросите след края на събитието или просто по-късно.  

 

Правила, които клиента да вземе предвид:  

Трябва да планира добре заключението си, да не импровизира.  

Той/тя трябва да предупреди, че ще направи своето заключение, с цел публиката да знае, 

че изказването отива към своя край, чрез изрази като: „на края“, „ще обобщя“, „казано 

накратко“ и т.н. 

 

Обсъждане: ключови думи, мнения, обяснения (насоки за насърчаване на клиента): 

След като идеята е изложена коректно, може да бъде предвидено време за отговор на 

въпроси, които публиката може да има.  

Важно е да покажете уважение, да изслушате внимателно въпроса и да отговорите по 

същността му.  

В случай, че не можете да си спомните точни факти, имена, мерки и други подробности е 

напълно допустимо да погледнете в документацията си.  

В същност, дори и да сте сигурни за отговора на въпроса, който трябва да дадете оставете 

си мъничко време за размисъл и сверете мнението си с материалите, които имате пред 

себе си. В случай, че Ви зададат въпрос, чиито отговор не знаете, не увъртайне и не 

давайте погрешна информация.  

По-добре кажете, че не Ви е известен този аспект на проблема или че не сте се 

интересували от тази му светлина, или че ще проверите точните данни при първа 

възможност.  



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

26 

 

Винаги благодарете за отправения въпрос на всеки по отделно, дори и въпросът да е 

открито злонамерен!  

 

Фактори, които влияят на представянето: 

• За да направите добра устна презентация трябва да взeмете предвид многото 

фактори, които се включват в изпълнението й. 

•Личностни фактори, засягащи доброто устно представяне могат да бъдат обобщени 

следните аспекти:  

• Преодоляване на срамежливостта. 

• Адаптиране към интересите и знанията на публиката.  

• Яснота на гласа: говорете високо и ясно за да изясните идеите си. 

• Да се показва искреност и убеденост в представяната информация. 

• Действията и текста трябва да бъдат естествени и прости, за да се ибегне 

педантичност и монотонност.  

• Да не се показва твърде много тревожност; но и да се спазва добрия визуален 

контакт с публиката. 

• Усещането на страх е нормална реакция у 90% от новите говорители.  

 

Представете следните съвети към клиента с увреждане: 

 

 Преди да започнете да говорите, несигурността и срамежливостта ускоряват 

сърдечния ритъм, кръвта се качва към страните, адреналинът се покачва и 

коленете започват да треперят, може и да получите усещането, че „гласът просто 

не иска да излезе от гърлото“.  

 

 Не е лесно да се намерят универсални съвети за това как да преодолеете този 

момент.  

 

 Може да опитате да мислите, че след тази първа фаза, обикновено спокойствието 

се възстановява.  
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 Забравете страха, мислете за други неща: прехвърляйте наум някои точки от 

презентацията, прегледайте стаята или материалите, които ще използвате, 

поздравете познатите, които са дошли да слушат и др.  

 

 Избягвайте действията, които Ви изнервят и дишайте дълбоко.  

 

 Усмихвайте се, за да достигнете до емоционален контакт с публиката.  

• Почти всеки път, когато се говори пред публика е необходимо време за 

подготовка на речта, затова трябва да научите своя клиент с увреждане, да 

планира добре времето за подготовката и самото изложение.  

 

Фактори засягащи доброто устно изложение: Клиентът трябва да запомни, че целта е 

да се достави съобщението – кратко и ясно. 

Той/тя трябва да вземе под внимание: 

 

• Подготовка на материалите; 

• Подготовка на физическата среда 

• Психологическа подготовка; 

• Наличие на публика; 

• Лично представяне; 

• Точност; 

• Програма на устното изложение; 

• Развитие на сценарий; 

• Яснота на говоренето. 

 

Личното представяне трябва да бъде безупречно, пристигане на време в уговорения ден, 

официално облекло в делови стил подходящо за случая, официален стил на общуване. 

Също така не бива да се забравя: 

• Съобразете продължителността на изказването с даденото Ви време.  

• Не четете, освен от картончета с ключови думи, цифри, години и т.н. 

• Гласът Ви трябва да се чува в цялото помещение.  
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• Говорете ясно без да забързвате или забавяте от нормалната скорост на речта и с добра 

интонация. 

 

Упражнение:  

 

Клиентът с увреждане въз основа на Тема 1: Баланс в професионалния живот - трябва 

да подготви презентация. Дайте му/й около 30 минути за подготовката на компютър с 

интернет връзка за търсене на информация по темата и запишете някои идеи, които 

той/тя трябва да използва.Презентацията трябва да е на Power Point и на 

текстообработваща програма. PPT-файлът ще послужи за презентация на темата от 

компютър, а текстовият файл трябва да бъде даден на консултанта по ПЗ. 

Презентацията трябва да съдържа следните елементи: 

a) Заглавна страница; 

b) Съдържание; 

c) Кратко обобщение по темата 

d) Поне 6 слайда обясняващи темата с включени вътре текст и картини. 

 

1.5   Невербална комуникация  

Невербалната комуникация включва съобщенията, които човек дава чрез езика на 

тялото си. Позите, жестовете, изражението на лицето и зрителния контакт дават 

допълнителна информация относно това, какво човека мисли и чувства. Често всички 

тези знаци се дават и разчитат неосъзнато. Много често са отговорни за създаването и 

промяната на емоционалния фон на общуването.  

 

Чрез опознаването, осъзнаването и разчитането на тези знаци, се постига по-голям 

контрол върху обмена на информация. От една страна това разбиране позволява на 

човек да представя себе си в светлината, в която желае да бъде възприет, а от друга му 

позволява да опознае по-добре околните и да възприеме по-пълно това което те искат 

да му кажат. Разчитането на езика на тялото не винаги е възможно, ако човекът е с 

увредено зрение. Но дори и в този случай той/тя е в състояние да използва 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

29 

 

невербалната комуникация за да предава съобщения на останалите, които могат да 

видят и разчетат символите й. Поради тази причина е важно за Вас като консултант по 

ПЗ, да наблягате на важността на невербалния език на своите клиенти със зрителни 

увреждания и да им дадете насоки, как да го използват за да повишат своят успех, чрез 

създаване на положителен имидж. За повече информация относно упражнения, чрез 

които да го развиете вижте Модул 3 на настоящия обучителен курс.  

 

1.5.1 Жестове 

 

Жестовете често илюстрират, как човек се чувства и какво мисли. Използването 

жестовете по време на общуване, помага за засилване на експресивността и прави 

разговорите или презентациите по-интересни. Жестовете подчертават най-интересната 

част на това което се представя.  

Изучете внимателно културния контекст на различните жестове и бъдете винаги 

наясно, че те могат да бъдат подвеждащи. Понякога те могат да бъдат интерпретирани 

погрешно. Например, ако човек стои със скръстени пред гърдите ръце, то поведението 

му може да бъде прието като дистанцирано, агресивно и т.н., но в същото време 

истинската причина за жеста може да е че на човекът просто му е студено. При разговор 

с клиент с увреждане консултантите по ПЗ трябва да не забравят, че е възможно част от 

жестовете на клиента да се дължат на особеностите на неговото увреждане (напр. 

ограничение в движението на ръцете, тикове, неволеви движения и др.). В същото 

време, ако забележите някои неподходящи жестове у клиента си, изяснете внимателно 

дали това е така и потърсете решение или заместване на жеста с друг по-подходящ. Ако 

неподходящия жест се дължи на увреждането, намерете тактичен и чувствителен начин 

да го прикриете или разяснете на клиента, как може да бъде възприет този жест от 

околните и какво би могъл/а да направи той/тя, когато забележи, че жестът е видян и 

погрешно интерпретиран. 

 

Много от жестовете са инстинктивни, като в същото време друга съществена част са 

културно-обусловени, което и обуславя тяхното разнообразие спрямо лицевите 
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изражения, които са универсални и едни и същи за всички по света без значение от 

културната принадлежност.  

 

 

1.5.2 Изражения на лицето 

 

Съществуват седем основни емоции, които хората по целия свят изразяват с лицето си 

по един и същи начин, без значение от това къде по света живеят и от коя общност са 

част. Това са: радост, тъга, изненада, страх, гняв, отвращение и смущение/объркване. 

Всички хора по света (с много малки изключения дължащи се неврологични или 

физически увреждания) могат да изразяват и разчитат израженията съответстващи на 

тези емоции. Клиентите със зрителни увреждания може, обаче, да не са наясно с 

важността на лицевото изражение за слушателите им. Консултанта по ПЗ трябва да 

обърне специално внимание на взаимовръзката между възприемането на даваната 

информация и изражението на лицето и да обясни силата на усмивката. В повечето 

ситуации усмивката улеснява хората и казва на тези наоколо, че човекът се наслаждава 

на времето прекарано с тях, че ги приема. Също така помага на усмихващият се да се 

отпусне и може изключително много да улесни комуникацията, когато тя е свързана с 

повишена тревожност – при интервю за работа, например.  

Възможно е с тренировки и осъзнатост всеки човек да се научи да контролира в 

известна степен израженията си с цел да прикрие някои от тях за да избегне да обиди 

или нарани чувствата на околните. Имайте предвид, че затворените челюсти и 

стиснатите устни указват гняв или страх/тревога. При страха това изражение е 

съпроводено с по-широко отваряне на очите, а при гнева обратно присвиване на очите. 

Повдигнатите вежди изразяват или объркване/смущение, или изненада. При 

объркването, обаче, устните са стиснати, а при изненадата се отварят. При тъгата и 

отвращението ъгълчетата на устните отиват надолу, но при тъгата това е съпроводено с 

отпускане надолу и на ъглите на очите, докато при отвращението е характерно 

сбръчкването на горната част на носа и присвиването на очите, като при гнева. Радостта 

е най-лесно разпознаваема – искрената усмивка включва повдигнати нагоре краища на 
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устните и леко сбръчкване/свиване на външните ъгълчета на очите. Поради 

универсалността на израженията на лицето, може да добиете представа за чувствата на 

събеседника си, ако пресъздадете изражението му/ѝ на собственото си лице и изчакате 

няколко секунди, за да усетите чувствата, които то предизвиква у вас. 

 

 

1.5.3. Поза 

 

Позата е важна, защото представя начинът, по който се чувства/отнася човека към 

заобикалящата го среда. При разчитането на позата отчетете следните фактори: 

• Уверената поза (изправен, с изпънат гръб и вдигната глава) кара човека да 

изглежда уверен, но също така и му помага да се чувства така.  

• Седеното изправен, с леко приведен напред показва заинтересованост, 

ангажираност и концентрираност в разговора.  

• В официална ситуация (като интервю за работа), трябва да се седи на предната 

част от стола. Това допринася за създаването на впечатление за 

заинтересованост и също така прави изправянето по-лесно.  

• Обратно, отпусната поза показва нисък дух, липса на енергия и 

незаинтересованост от разговора или ситуацията.  

• Добрата поза не само придава авторитетно присъствия, тя също така е полезна 

за костите и мускулния тонус.  

 

1.5.4. Сила на гласа (тон) 

 

Гласът осъществява пряк контакт със слушателя. Чрез сигналите от мозъка, ларинксът 

създава кинетична енергия под формата на звукови вълни, които достигат до слушателя 

пътувайки със скоростта на звука. У него кинетичната енергия предавана от звуковите 

вълни предизвиква вибрации у тъпанчето, чрез което уловената енергия се преобразува 

в електрически сигнали, които отиват директно в първичния слухов център на мозъка. 

Тоест от силата на гласа зависи големината на кинетичната енергия пренасяна от 
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звуковите вълни и оттам на електрическата енергия предавана към мозъка на 

слушателя. Поради тази причина е особено важно силата на гласа да бъде подходяща за 

средата и съобщението, което се предава. Ако е твърде слабо, може да не бъде разбрано 

или да изисква допълнителни усилия от слушателя за да го разбере, а ако гласът е 

твърде силен предизвиква допълнителна възбуда, дори понякога болка и неприязън.  

 

Полезни съвети за добра постановка на гласа, които може да предоставите на клиента: 

 • Пийте достатъчно вода – пиенето на вода (не само кафе, чай и др.) е най-простия и 

най-добрия начин да запазите гласът си здрав. Здравето на гласа е пряко свързано с 

нивото на хидратация на тялото.  

 • Дишайте – гласът трябва винаги да бъде подкрепен с достатъчно въздух, докато 

говорите.  

 

 

1.5.5. Зрителен контакт 

 

Зрителният контакт установява разбирателство и доверие – две много важни неща по 

време на среща, например.  

Когато говорещият осъществява добър зрителен контакт, това се възприема от 

слушателя като увереност. От страна на слушателя показва уважение и интерес към 

това, което се говори. От друга страна обаче, осъществяването на непрекъснат зрителен 

контакт е смущаващо, дори заплашително. В нормален разговор говорещият 

осъществява зрителен контакт в около 40% от времето, докато слушателят за около 

70%.  

Зрителният контакт може да бъде труден за някого със зрително увреждане, но не е 

невъзможно да създаде илюзия за такъв. Такава илюзия може да бъде постигната чрез 

насочване на погледа в посоката, от която идва гласа на говорещия и регулиране на 

нивото му в зависимост от това, дали говорителят е прав или седнал. При такъв подход 

можете да подобрите точността му, по време на разговора.  
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Упражнение 1 

 

Това упражнение цели да се тренира дишането:  

 

• Застанете изправени и поставете ръка на стомаха си.  

• Издишайте изцяло, чувствайки начинът, по който стомаха подпомага избутването 

на въздуха навън.  

• След това просто освободете цялото напрежение в коремните мускули и оставете 

това освобождаване да стане началото на дълбоко вдишване.  

• Упражнявайте се докато този тип дишане стане втора природа!  

• Пейте – когато сте у дома, пътувате в кола, където можжете. Пеенето свободно и 

удобно (без да викате) ще заздрави гласа.  

• Пейте и говорете. 

 

Упражнение 2 

 

Това упражнение подпомага говоренето пред публика, контрола на нивото на гласа, 

интонацията и ясното изговаряне на думите:  

 

• Вземете стихотворение или песен, която знаете добре и я изпейте бавно.  

• Направете го, като монах или свещеник, само с една нота, монотонно, 

проточвайки възможно най-дълго всеки звук. Насладете се на чувството от 

това, как гласът изпълва устата ви.  

• Първо изпейте един път, след това започнете от начало, след това изговорете 

текста.  

• Когато заговорите, оставете енергията от пеенето да се пренесе чрез речта.  

• Говорете безмислици. 

 

Упражнение 3 
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Това упражнение осъзнаването и контрола на езика на тялото и спомага за опознаване 

на това, какви асоциации и реакции предизвикват у останалите невербалните сигнали, 

които даваме:  

 

Моят любим герой: Само с жестове, мимики, пози и движения (без звуци) имитирайте 

своя любим герой от филм, книга или др. Изпълнете упражнението, като разменяте 

ролите. Това упражнение може да бъде изпълнено в лична сесия между консултанта по 

ПЗ и клиента с увреждане, така и при групова сесия. Във втория случай, всички 

участници ще могат освен това да видят и разпознаят многообразието и характерните 

черти на невербалния език на тялото на другите и начинът, по който различните хора 

интерпретират сигналите им.  

 

Повече упражнения можете да намерите в Модул 3 на настоящия обучителен курс. 

 

2. Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 

2.1 Програми и офис приложения 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

 

За да създаването на ефективна презентация, трябва да се вземат предвид следните 

основни точки:  

 Презентацията трябва да бъде проста и свързана; 

 Трябва да привлича окото и да бъде гладка/ плавна; 

 Използваната технология не бива да взема превес над съдържанието;  

 Добра предварителна подготовка преди презентацията;  

 Целевата аудитория трябва да бъде анализирана в детайли;  

 Наличие на обширни познания по темата; 

 Клиентът трябва да знае, че може да разчита на вас.  

Освен това трябва да се направи: 
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 Представяне в началото на презентацията;  

 Ефективно въведение.  

 

По време на презентацията са необходими: 

 Добър контрол върху тона и силата на гласа и езика на тялото;  

 Да не се чете от слайда, да се говори свободно;  

 Да се осъществява зрителен контакт с публиката; 

 Да не се разсейва вниманието на публиката; 

 Да се внимава в получаваната обратна връзка;  

 Да се свързват разглежданите проблеми с ежедневието;  

 Ефективно представяне на заключителната и обобщаващата част.  

 

Първата стъпка към ефективната презентация е добрата подготовка. Подобни 

проблемни зони, като целевата група, проблеми, предназначение и място на 

презентацията, допълнително оборудване, трябва да бъдат добре изучени. Колкото по-

добре анализирате подготвителните стъпки, толкова повече контрол ще имате върху 

презентацията в последствие. 

 

 

Техники за изготвяне на слайдове: 

 

Слайдът трябва да е приятен за окото и шрифтът трябва да бъде много добре избран. По-

добре е да не изписвате много неща на страницата. Публиката не трябва да се разсейва, 

като се опитва да прочете всичко написано на слайда.  

Обикновено шрифта на заглавията е с размер 36-44, а на текста около 20-32. Не бива да се 

използват постоянно главни букви. 

Употребата на постоянно главни букви, наклонен, подчертан шрифт, ефекти и цветове в 

целите изречения може да ги направи трудни за чете. Използвайте ги за да подчертаете 

само определени важни думи или части от изреченията, на които искате да наблегнете. 

За текста и фона трябва да бъдат използвани контрастни цветове. Фонът трябва да е 
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светъл, а текста тъмен или обратно. Четивността и качеството на използваните визуални 

материали, трябва да бъдат високи.  

Трябва да се избягва употребата на дълги изречения в текста на слайдовете и да се 

използват предимно ключови термини. Всеки слайд трябва да е посветен на темата или 

подтемата, а заглавията да бъдат изразителни и показателни. Освен това е добре да 

поставите номера на слайдовете. Правилото „666“ е особено важно при подготвянето на 

презентации и увеличава качеството им. Според него: 

 

 Не трябва да има повече от 6 последователни слайда; 

 Не повече от 6 думи във всяка точка; 

 След всеки 6-ти точки от слайд, трябва да се въведат графики и/или 

снимки/картинки.  

 

Дизайнът на презентацията трябва да бъде избран внимателно с отчитане на 

особеностите на целевата аудитория. Текстът и визуалните стимули, трабва да се 

използват балансирано. Презентиращият трябва да внимава за правописни и 

граматически грешки. Могат да бъдат използвани и анимации релевантни на 

разглежданата тема. Важни са също така и посланията на използваните цветове. Ето 

някои кратки характеристики на основните цветове:  

Червено:  един от най-топлите цветове. Използва се за да мотивира групата.  

Оранжево: може да се използва, за да се направи страницата по-интересна и приятна за 

окото.  

Черно: може да предизвика негативни асоциации у хората, ако е доминиращият цвят на 

страницата.  

Синьо: един от най-предпочитаните цветове за фон на слайдовете.  

ЖЖЖъъълллтттооо:::  подпомага четивността на текста, когато се използва заедно с контрастни 

цветове (например черно).  

 

 

Частите на презентацията и ефективната им употреба  
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1. Въведение: 

Първата стъпка към ефективната презентация е добрата подготовка. Поради 

това трябва да се подготви добра презентация, която е съобразена и 

подходяща за целевата група, за която е предназначена. Важно е да 

информирате хората относно темата.  

2. Основна част: 

Основната част включва предаването на съдържанието на публиката. Трябва 

да се дадат примери по темата и да се правят препратки към практиката и 

ежедневието.   

3. Заключение:  

Темата трябва да бъде обобщена на заключението. Освен това въпросите и 

отговорите на въпроси намират своето място в тази част. 

Общуването с публиката по време на презентацията е много важно. 

Създаването на зрителен контакт, ефективното използване на езика на тялото, 

тонът на гласа, употребата на аудио и визуални средства и разстоянието 

между говорещият и публиката, трябва да се отчитат винаги. 

  

 

Софтуер за презентации 

Има различни софтуерни инструменти за презентация, които подпомагат подготвянето 

ѝ. Най-предпочитан е Microsoft PowerPoint. Като алтернатива може да посочим: Prezi, 

Slideshare и др. 

  

Упражнете употребата на:  

 Powerpoint 

 Prezi 

 

 

MICROSOFT WORD 

https://support.office.com/es-es/article/Cursos-de-aprendizaje-v%C3%ADdeos-y-tutoriales-de-PowerPoint-2013-bd93efc0-3582-49d1-b952-3871cde07d8a
https://prezi.com/support/
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Текстообработващите програми са едни от най-полезните в персоналните компютри. Те 

позволяват създаването, редактирането и четенето на всякакви типове документи, като 

писма, имейли, доклади и дори обучителни курсове, като този.  

Преди персоналните компютри да станат широкоупотребявани, повечето бизнес-

документация е трябвало да се създава на пишещи машини.  

Днес, пишещите машини са заменени навсякъде от текстообработващия софтуер и 

принтерите. С помощта на текстообработващи програми може да се: 

• създават текстови файлове – документи; 

• редактират документи, да се изтриват части от текста или да се добавя 

нов текст в съществуващия документ;   

• премества текст от една част от документа в друга;  

• принтира документ; 

• съхранява на компютър или външна памет; 

• четат документи създадени от другите. 

 

Зареждане на  Microsoft Word 

Microsoft Word е една от най-популярните текстообработващи порграми. Един от 

начините да заредите Word на компютър работещ с Microsoft Windows е:  

Натиснете клавиша „Windows logo“, за да видите Стартовото меню („Start menu“) на 

дисплея. Изберете подменю „Програми“ („Programs“). 

Изберете „Microsoft Word“ и натиснете „Enter“. 

  

Лентата с менюта 

Под малката лента има голяма лента с менюта (menu bar).  
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Фиг. 3 Microsoft Word интерфейс 

 

Менюто е списък от възможности, които позволяват да изпълните различни задачи с 

програмата. Повечето програми имат поне четири или пет менюта в лентата.  

За да направите активна лентата с менюта с помощта на клавиатурата, натиснете 

клавиша „Alt“ веднъж. След това с помощта на стрелките може да навигирате от меню в 

меню, за да изберете опция или меню използвайте клавиша „Enter“. За да излезете от 

лентата с менюта натиснете „Esc“. 

Първото меню в левия горен ъгъл се нарича „Файл“( "Files"). То съдържа някои различни 

опции за самия файл, като съхраняване, печатане, отваряне или затваряне на документа 

и изход от програмата.  

 

Лентата с инструменти 

Под лентата с менюта се намира лентата с инструменти (toolbar). Има различни ленти с 

инструменти в Word, всяка от които съдържа малки изображения, наречени „икони“, 

символизиращи различни функции. Всички основни функции могат да бъдат 

задействани и чрез различни клавишни комбинации, които можете да видите, като 

задържите курсора на мишката върху съответната икона без да натискате върху нея.  

 

Набиране на текст (упражнение, което да направите заедно със своя клиент с 

увреждане). За целта помолете клиента си да спази следната последователност от 

действия (съобразете начина на въвеждане на текста с увреждането на клиента, а самото 

упражнение с нивото на дигитални умения на клиента Ви.):  

 

Писане и изтриване на текст. 

1. Заредете Word. 

2. Напишете името си в полето за писане. 

3. Използвайте клавиша „Backspace“ за да го изтриете буква по буква.   

 

Местене на курсора. 
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1. Напишете отново името си.    

2. Натиснете клавиша на стрелката наляво няколко пъти докато курсора се 

премести в началото на името. 

3. Преместете курсора обратно към края, използвайки клавиша на стрелката 

надясно. 

4. Напишете своя адрес на следващият ред. 

5. Местете курсора из текста използвайки всички клавиши със стрелки. 

 

Набиране и коригиране на текст. 

1. Наберете/напишете кратък текст. 

2. Поставете курсора от дясната страна на някоя дума и използвайте клавиша 

„Backspace“ за да я изтриете. 

3. Напишете друга дума вместо нея. 

Упражнете това няколко пъти. 

 

 

Печатане 

1. Проверете дали компютърът е свързан с принтер. 

2. Отворете документа и вижте дали съдържа текст. 

3. Натиснете бутона „Печат“(„Print“) и изберете страниците, които желаете да 

отпечатате.  

4. Натиснете „Enter“. 

  Упражнявайте употребата на:  

 Microsoft Word 

 

2.2 Имейлът  

Имейл комуникацията е процеса, в който изпращачът (човек) използва мейл агент 

(програма), за да състави съобщение, което съдържа имейл адреса на един или няколко 

получателя. Агентът предава съобщението на транспортната система (интернет сървъри 

https://support.office.com/en-us/article/Word-2013-videos-and-tutorials-14807f76-d2b5-44d6-af11-9c880c44e551
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и т.н.) и тя го доставя до пощенската кутия (имейл агентът) на получателят или 

получателите, които използват своя програма за да прочетат съобщението. 

Имейлите често се пишат в неофициален стил и са основно доста кратки. 

Текстът на имейла се въвежда в основното поле на съобщението. Най-важният съвет при 

писането на имейли е да се стремим текстът да бъде кратък и сбит. Хората обикновено 

получават твърде много имейли на ден и твърде дълъгите от тях често не се прочитат до 

край – някои от тях се прочитат по-късно, в случай на нужда. 

Запомнете: възможно е да копирате текст от документ или друг имейл и да го поставите 

в новия, за не набирате отново текста. Много програми за имейл също така позволяват 

поставянето на картини и документи направо във съобщението. 

Имейлът е по-неофициален от хартиеното писмо, но и същевременно по-бърз от него, 

затова се използва по-често. Освен ако не е някакво лично съобщение, имейлът 

обикновено отива направо на темата, без представяне. Много хора не включват в 

началото поздрав и често не поставят и подпис, оставяйки полетата „От“( "From:")  и „До“( 

"To:") да служат за идентификация. В общият случай обаче, е добре винаги да започвате 

имейлът си с поздрав и да завършвате с подпис и/или пожелание, поздрави и т.н. според 

случая. Можете също така да въведете шаблон/стардартен подпис, който имейл 

програмата ще поставя на края на всяко Ваше писмо автоматично, без да се налага да го 

набирате всеки път. Обикновено то съдържа „Поздрави, (име), (длъжност), (информация 

за контакт).  

Преди да изпратите имейл го препрочетете, направете проверка на правописа и никога 

не бързайте с изпращането му. 

Ако използвате електронна поща, може да изпратите имейл с пет основни стъпки:  

(1) След като отворите сайтът на пощата натиснете едновременно клавиши 

„ctrl“ и „n“ за да създадете нов имейл; 

(2) Наберете текста на съобщението;  

(3) Въведете „тема“ (subject); 

(4) Въведете имейл адреса на получателя; 

(5) Проверете и изпратете.  
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Препрочитайте. Винаги препрочитайте и проверявайте, че имейлът не съдържа нищо 

неподходящо.  

Проверявайте правописа. Лесно е да се допуснат правописни грешки, когато набирате 

бързо имейлът. Тези грешки създават лошо впечатление за изпращача и правят имейла 

труден за четене и разбиране. Освен това такива имейли създават впечатление, че 

изпраща не уважава достатъчно получателя, за да отдели време да доизпипа текста на 

имейла си.  

Упражнение:  

Клиентът с увреждане трябва да създаде акаунт / да се регистрира в Gmail/ Hotmail или 

АБВ и да упражнява описаните по-горе действия. Посъветвайте го как да избере 

потребителско име, да изпише името си, за да може получателят лесно да го/я 

идентифицира, когато получава имейл от него/нея. 

 

2.3 Други ИКТ инструменти 

 

В днешно време компютърната грамотност е основна за изграждане на добър профил на 

търсещия работа. За да я притежава, човек трябва да има голям брой дигитални умения, 

познания за основните принципи на компютърните устройства, умения в използването 

на компютърни мрежи, да може да се включва и взаимодейства в онлайн общности и 

социални мрежи, придържайки се към правилата за поведение в тях, да може да намира, 

съхранява и оценява информация, да разбира проблемите, които дигиталните 

технологии създават на обществото (например, големите обеми данни) и да притежава 

умения за критично мислене. Някои ИКТ инструменти могат да бъдат използвани за 

подготовка на хората в развитието на тези им умения: 

 

 Google Calendar. Тази услуга може да се използва, като календар и график, за да 

се следят всички важни планирани събития. Ползвателите трябва да имат 

регистрация в Google за да я използват. 

https://support.google.com/calendar/?hl=en#topic=3417969
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 Cloud computing. Облачните технологии и сървъри за съхранение на 

информация осигуряват на ползвателите различни възможности за 

съхранение и обработка на свои и предоставени от други данни.  

 Търсене в интернет (Web search). Клиентът с увреждане трябва да се научи 

как да търси информация в мрежата - World Wide Web. За тази цел трябва да 

може да използва различни търсачки (Google, Bing и т.н.) и браузъри (Firefox, 

Internet Explorer, Chrome и т.н.). 

 Социални мрежи (Social Networks). Използването на социални мрежи 

позволява на хората да поддържат контакт в дадени социални групи в 

зависимост от своите интереси и контаки и да разпространяват и продават 

своите услуги и умения. Също така улеснява намирането на информация при 

търсенето на работа. 

В интернет могат да бъдат намерени много различни и достъпни ИКТ 

инструменти и ресурси за образование. 

Връзка1: Ресурси за образование 

Връзка 2: ИКТ инструменти за обучение 

 

 

 

http://www.thecloudtutorial.com/
https://www.mindomo.com/es/mindmap/ict-tools-and-resources-for-schools-%20teachers-and-educators-48511abbfb7e4145a33dbe6453d0f8af
http://www.edudemic.com/10-popular-teaching-tools-2014/
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 

знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора 
с увреждания.  

Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти 
по подкрепена заетост 

Модул 3 Заглавие: Практически методи и инструменти в процеса на 
осигуряване на услуги по подкрепена заетост 

Автори 
 

ЗГУРА-М / Интерпроджектс 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по ПЗ да могат / да знаят как / да:  

 Използват широк спектър от инструменти, като дейности, 
тестове и работни листове при предоставянето на услуги 
по ПЗ на клиентите с различни типове увреждания.  

 Избират подходящите инструменти вземайки предвид 
личните нужди и възможности на всеки клиент с 
увреждане. 

 Използват предоставените инструменти за да постигнат 
индивидуално поставените цели на клиента. 

 Предоставят уместна и надеждна обратна връзка 
основавайки се на резултатите, показани от всеки клиент 
по време на периода на приложение на услугите по ПЗ.  

 Подготвят план за действие базиран на 
иденцифицираните знания, умения, компетентности и 
пропуски, върху които да се работи с клиента. 

 Определят необходимите стъпки, които ще доведат до 
успешно намиране на най-подходящата за клиента 
работа, базирайки се на неговите/нейните ресурси и 
способности.  

 Осигуряват качество на приложението на всички 5 етапа 
от концепцията на ПЗ. 

Обобщение на темите в 
съдържанието на модула 

Този модул предлага богат избор от инструменти, 
предназначени за осигуряване на процеса на професионално 
консултиране. Предлаганите инструменти са препоръчителни и 
не се предполага всички те да се използват в сесиите с всеки 
клиент. Консултантите по ПЗ имат възможността да избират 
само тези, които са приложими за конкретния случай спрямо 
плана за действие на клиента. Консултантите по ПЗ трябва да 
имат предвид, че личните качества, умения и компетентности 
на клиента трябва да бъдат водещи при вземането на решение 
за това, кои от предоставените тестове, работни листове и 
дейности могат да бъдат приложени. 
 
Съдържанието на модула следва структурата на модела на ПЗ 
с неговите пет етапа – ангажиране, професионално 
профилиране, намиране на работа и ангажиране на 
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работодателя и подкрепа на и извън работното място. 
Авторите на модула предоставят практически методи за всеки 
един от петте етапа.  
 
В първи етап – Ангажиране, са предоставени дейности, 
работни листове и тестове, които целят да послужат, като 
дейности за „разчупване на леда“, позволявайки на консултанта 
по ПЗ и клиента с увреждане да се опознаят по-добре от 
самото начало на процеса. Други дейности и тестове са 
свързани с личностните характеристики на клиента, с 
неговата/нейната мотивация, самоопределяне, желания,  лични 
и професионални цели. Също така има тест, който ще оцени 
типа на поведение при стресови ситуации на клиента.  
 
За втория етап – Професионално профилиране, авторите 
предоставят работни листове, които да проверят потенциала на 
клиента, неговите/нейните силни страни и качества. В 
допълнение, са предоставени тестове, които да послужат, като 
инструмент за използване на езика на тялото и определяне на 
нивото на вербална и невербална комуникация на клиента с 
увреждания. Консултантите по ПЗ ще могат да разпознават, в 
кои сфери професионалните умения се нуждаят от 
подобряване, за да може клиентът да постигне увереност при 
представянето си по професионален и убедителен начин, който 
да привлича интереса на работодателите.  
 
За третия етап – Намиране на работа, са предоставени 
методи, които са насочени към увеличаването на нивото на 
конкурентност на клиента и подготовката му/ за реална среща с 
работодател или мениджър „Човешки ресурси“. Съдържа 
тестове и дейности за подготовка за работа, поддържане на 
подходящ професионален имидж и поведение по време на 
интервю, информация за канали за търсене на работа, работни 
листове за създаване на документи за кандидатстване за 
работа и др. Този раздел завършва с работен лист с насоки и 
съвети относно това какво работодателите / мениджърите 
„Човешки ресурси“ търсят по време на интервю за работа. 
 
За етап четири – Ангажиране на работодателя са 
предоставени подходящи начини за свързване с работодатели. 
В допълнение към това консултантите по ПЗ ще намерят 
материали относно възможните адаптации на работното място. 
Този раздел също така предоставя съвети относно това, как да 
се комуникира и работи с работник/служител с увреждания, 
което е много важен етап от включването на клиента в 
работната среда. В края на раздела има кратък преглед на 
предимствата на това да бъдеш социално-отговорен 
работодател, които консултантите по ПЗ могат да използват за 
убеждаването на работодателите да наемат 
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работници/служители с увреждания в своята компания.   
 
Последен, но не по важност, етап пети – Подкрепа на и извън 
работното място, съдържа съвети фокусирани върху 
задържането на работата и подобряване на представянето на 
работното място. Освен това тази глава предоставя полезни 
тестове за преглед на различните начини, по които клиентът 
може да се справя с конфликтите на работното място. Тази 
глава съдържа и рамката на програмата за менторинг, която би 
могла да бъде полезна в компании, в които работния процес 
изисква удължен период на адаптация.   
 
Модулът завършва с три допълнителни приложения. 
Консултантите по ПЗ могат да ги предлагат на клиента, в 
случай на откриване на определени пропуски при практическото 
приложение на модула. 
 

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часа): 10 часа 
2.  Практическа част (часа): 50 часа 
3.  Оценяване(часа): 0 часа 

Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет. 
2. Достъп до интернет. 
3. E-mail адрес. 
4. Принтер. 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 5 часа 
2. E-обучение: 5 часа 
3. Практика: 50 часа 
4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания за 
уврежданията и социалните дейности. 
2. Добри комуникационни умения. 
3. Основни ИКТ/компютърни/дигитални умения. 
4. Умения за работа в екип. 
5. Положителни нагласи и способност да изразява емпатия 
към хора с увреждания. 
6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със 
специални нужди.  
Задължително е завършването на следните други модули 
преди началото на обучението: 
M1 Осведоменост за уврежданията 
M5 Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на 
процеса 
M6 Нагласи и подходи 
M8 Кариерно ориентиране – методи на пазара на труда 

 

Резултати от учене Знания: 

 Структурирана методологична рамка за практическо 
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приложение на процеса на консултиране по ПЗ. 

 Знания за инструменти, които да подкрепят 
консултантите по ПЗ в ежедневната им работа. 
 

Умения: 

 Умение за избор на подходящ и надежден инструмент на 
различните етап от процеса на ПЗ. 

 Умение за предоставяне на връзка за по-нататъчно 
подобряване на меките умения и професионалните 
компетенции на клиента с увреждане.  

 Умение да се прилагат различни подходи базирани на 
специфичните нужди и ресурси на всеки клиент с 
увреждане. 

 Умение да се разпозннават силните страни, слабостите 
и ограниченията на всеки клиент.  

 Умение за подкрепа на клиента при преодоляване на 
несъответствията между личните желания, реални 
възможности и  възможности на местния пазар на труда. 
 

Нагласи: 

 Подобряване на увереността в наличието на различни 
типове практически ресурси, които могат да осигурят 
високо качество на предоставянето на услуги по ПЗ на 
клиенти с увреждания. 

 Подобряване на уменията за  подробно профилиране на 
клиентите. 

 Увеличаване на нивото на квалификацията за 
предоставяне на услуги по ПЗ. 

 Повишаване на увереността в това, че процеса на ПЗ ще 
завърши с намиране на платена работа за клиента с 
увреждания. 
 

ECVET/ECTS точки ECTS = 2 кредита; 
ECVET = 10% относителна тежест 

Оценяване (тип) Изпит базиран на казус, по инструмента за валидиране на 
знанията и уменията (Интелектуален продукт 2). 
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3.1. Какво представлява концепцията за „коучинг“? 

Кариерното консултиране е метод за подкрепа в помощ на безработни лица, който се 

осъществява спрямо индивидуалните характеристики на клиента. Предоставената 

подкрепа  не означава „директно предоставяне на решение на проблем“ или да се 

отмени възможността за индивидуално вземане на решение и предприемане на 

действия, тъй като това не позволява на личността да развива собствените си умения. 

В коучинг процесът, личността която е консултирана самостоятелно контролира своя 

път към намиране на дълготрайна платена заетост, като се набляга на консултираното 

лице, личните  силни страни, възможности за преодоляване на  препятствия, както и 

консултиране относно възможностите за тяхното преодоляване. 

3.2. Как се осъществява коучинг процес? 

За разлика от повечето традиционни методи за осигуряване на кариерно 

консултиране,  коучингът включва постепенно наставляване на клиента за  развитие на 

собствените му/й ресурси, с цел да намери дълготрайна и платена заетост. Коучингът 

може да се осъществи, само когато  клиентът има  базови умения за търсене на 

работа. Част от коучинг процеса е провеждането на консултативно интервю. Коучинга в 

този смисъл се осъществява под формата на комуникация лице в лице. Когато 

взаимодействието лице в лице не е възможно, то може да се осъществи  по телефон 

или чрез електронна програма за провеждане на комуникация  (например Skype). 

Важно е винаги да имаме предвид, че ние не сме еднакви като хора. Някои хора имат 

нужда от повече усилия и подкрепа в процеса за намиране на работа. Силата на 

консултирането се крие в това, подходът да бъде индивидуален и в центъра да бъде 

винаги консултираното лице.  

В това число се включват начините, по които се осъществява  комуникацията с 

клиента, адаптирането на подходите за подготовка за пазара на труда за да може 

консултирането да бъде ефективно. Това, което  различава коучинга от останалите 

методи за кариерно консултиране е   взаимовръзката между клиента и консултанта по 

подкрепена заетост. Връзката е това, което създава база за учене и осигурява 

автономността за развитие на консултирания. 
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3.3. Кога коучингът е препоръчителен? 

Коучингът е подходящ за осигуряване на структурирана подкрепа в процеса на 

прилагане на умения и подобряване на представянето на търсещият работа по 

подходящ начин в ситуации в реална работна среда. Също така е полезен, когато 

основните познания, ноу-хау и методи вече са научени, но тяхното прилагане изисква 

допълнително развитие или когато възникне нова ситуация, която райзстройва 

навиците на човека, който консултираме и това води до нуждата от нови работни 

методи. В тези ситуации, вниманието е фокусирано върху човека, който трябва да 

приложи своите умения, както и начинът, по който той или тя изпълнява своята 

ключова работна роля за успеха си. На този етап, вече не са от значение само 

знанието и техниките, които се прилагат, тъй като човекът често е запознат с там. 

Вместо това се въвлича развитието на ресурсите на човека, който се консултира в 

специфичната ситуация. Коучингът по подкрепена заетост е метод, който се базира на 

реални обстоятелства и подготвя търсещия работа за справяне с бариери по време на 

търсене на работа и на работното място, след като е нает. 

3.4. Експертни умения и поведения на консултанта по подкрепена заетост 

3.4.1.Двете нива на експертиза на консултанта 

Коучингът  се характеризира с индивидуализиране на  начините за покрепа на клиента 

с увреждане и в начините за намиране понякога на неконвенционални  решения. 

Консултантът по подкрепена заетост има  две основни нива на експертиза 

(степенувани по важност): 

- процесът на консултиране и взаимовръзка с клиента с увреждане 

- професионалното поле за развитие на консултираното лице. 

В зависимост от потребностите на клиента, процесът на  консултиране е изисква  

специфични експертни знания в професионалното поле на консултираното лице, които 

често пъти могат да бъдат пречка, ако консултантът по подкрепена заетост (ПЗ) не е 

гъвкав и не актуализира познанията си. . Често консултантът по ПЗ  бързо намира идея 

за разрешението на конкретна ситуация Обаче, това често пъти може да бъде 

прибързана реакция, която няма да бъде в помощ на клиента с увреждане. 

Консултираното лице често пъти остава зависимо от мнението на експерта и пропуска 
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шанса да намери сам/а решение и да го изпита под наблюдението на консултанта по 

ПЗ. Всяка една ситуация и клиент с увреждане са уникални. Разбира се, опитът на 

консултанта по ПЗ винаги позволява по-бързото идентифициране на важните 

елементи в дадена ситуация. Въпреки това, твърде бързата реакция показва, че 

консултанта по ПЗ следва своето собствено темпо, а не това на консултираното лице и 

може да се получи голямо разминаване във взаимодействието помежду им. . 

3.4.2.  Полезни практики на консултанта по ПЗ 

Редица нагласи на консултанта по ПЗ са необходими в управлението на процесът по 

осъществяване на услугата подкрепена заетост и затова процесът на придобиване на 

специфични умения и компетентности от консултанта по ПЗ изисква достатъчно време 

на самоподготовка. В това число този процес изисква притежаване на следните 

социални компетентности: 

 Активно слушане; 

 Симпатизираща неутралност; 

 Емпатия; 

 Позитивна нагласа за възможностите на консултираното лице/клиента с 

увреждане;  

 Работа върху процеса за намиране на решението;  

 Конфиденциалност;  

 Висока мотивация за успех на консултираното лице; 

 Окуражаващо поведение от страна на консултанта по ПЗ. 

 

• Активно слушане и симпатизираща неутралност 

Консултантът се поставя в позицията на отвореност към клиента с увреждане и 

проявява активно слушане. Той или тя се опитва да разбере ситуацията на 

консултираното лице и да разбере гледната точка на лицето с увреждане. Той или тя 

не прави отсъждания, а се опитва да разбере ситуацията от гледната точка на този 

човек. Консултантът трябва да демонстрира неутралност по отношение на решението 

и остава добронамерен спрямо консултираното лице. Той или тя заема обективна 

позиция с проявяване на уважение към неговите или нейните чувства и избягва да се 

повлиява емоционално от споделеното от консултираното лице.  
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Ако консултираното лице чувства, че бива изслушван, той или тя може да продължи с 

усещане за сигурност и увереност.  

 

• Емпатия 

Консултантът трябва да показва емпатийно поведение, тоест той или тя би трябвало 

да бъде съпричастен/а с чувствата на консултираното лице, като се опитва да разбере 

неговия или нейния начин, по който вижда ситуацията, както и съответните чувства, 

тревоги, желания и личностни цели. По този начин приемайки и разбирайки мнението 

на клиента, процесът на неговото консултиране би могъл да бъде по-успешен за 

консултираното лице.  

 

• Позитивно възприятие за възможностите на консултираното лице/клиента с 

увреждане 

Начинът, по който консултанта по ПЗ възприема клиента с увреждане, определя 

неговите по-нататъшни действия и влияе върху постигането на поставените задачи. 

Ако консултантът не вярва във възможността на консултираното лице, да намери и 

приложи подходящо решение, това ще обрече процесът на провал. Затова, 

консултантът трябва да бъде уверен във възможностите на консултираното лице. Така 

клиента с увреждане ще може да намери решение в пътят му към осигуряване на 

дълготрайна платена заетост. Освен това, всяко негативно отсъждане, може да 

предизвика предубеждения във възприятието на консултанта, които да нарушат 

необходимата неутралност в обективният  анализ на конкретната ситуация.  

• Работа върху процеса, а не върху решението 

Консултантът по ПЗ осигурява подкрепа по време на намиране на решението на 

проблема. Той или тя следователно, не се опитва да намери решение на всяка цена в 

полза на консултираното лице. Ориентацията към търсене на решение крие риск 

консултантът да се опита да наложи своето виждане и решение на консултираното 

лице, без да изследва всички възможности и без да взема предвид възможностите на 

консултираното лице, и така би го/я лишил от възможността сам/а да намери решение. 

Това ще доведе до разрушаване и на връзката помежду им.  

• Конфиденциалност 

Осигуряването на конфиденциалност на информацията, която консултанта по ПЗ 

получава по време на процеса на консултиране, дава увереност на консултираното 
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лице да изрази себе си свободно, без да се тревожи от негативни последици от 

използването на тази информация извън контекста на техните взаимоотношения. Той 

или тя споделя своите тревоги или опасения свободно и това я/го спомага да 

преодолее личностните му/й прегради.  

 

 

 

• Мотивиране на консултираното лицеклиента с увреждане 

Консултантът по ПЗ подкрепя консултираното лице в неговите или нейните размисли и 

го насочва да търси решения, чрез задаване на въпроси. Консултантът по ПЗ не 

говори и не разсъждава от името на консултираното лице. Консултантът трябва да се 

опитва да задържи консултираното лице ангажирано в проблемната ситуация.  

• Окуражаващо поведение 

Консултантът по ПЗ окуражава консултираното лице, по време на неговия или нейния 

прогрес.  

 

3.5. Методи на консултиране 

 

По-голямата част от консултирането се основава на два основни принципа: пряко 

наблюдение и консултиране, а вторият е поведенческа регулация. Първият се отнася 

до основни въпроси, като организиране, презентация и създаване на първоначално 

впечатление. Вторият е повече фокусиран върху поведението на клиента, което засяга 

неговото представяне в свързаните с работната позиция дейности.  

В този смисъл консултативното интервю е предпочитан метод на консултиране.  

Прякото наблюдение и корекция, може да бъде приложено към избора на облекло, 

съставяне на автобиография и портфолио, писането на мотивационни писма и в  

подобни други дейности със силен създателски  елемент. Модификацията на 

поведението по-скоро се прилага в три области по отношение на клиента: да тренираш 

себе си по отношение на това как да мислиш относно работата и работния процес, да 

тренираш себе си по отношение на това как да функционираш на работното място и да 

тренираш себе си по отношение на това как да се представяш по време на интервюта, 

срещи и други високо-стресови и силно фокусирани професионални взаимодействия. 
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Във всички тези ситуации, намерението е да се стимулират позитивните, и проактивни 

мисли, които постепенно да се автоматизират в поведенчески нагласи.  

 

3.6. Типове консултативно интервю 

Не всички консултантски ситуации в коучинга по подкрепена заетост имат една и съща 

цел. Важно е да се определи целта на консултирането, с цел да се определи най-

подходящата методология за постигането и.  

 

3.6.1. Консултативно интервю 

То има следните елементи. 

 Цел 

 Роли и включени заинтересовани страни 

 Същинско интервю 

 Предоставяне на съвет, предложения или добри практики на консултираното 

лице в отговор на специфични ситуации или идентифициран проблем 

 Роля на консултираното лице: наричан „Новак“ 

 Роля на консултант по ПЗ: наричан „Експерт“ 

 Начин на провеждане: Лице в лице/Skype/Телефон 

Консултативното интервю се използва, за да се помогне на някого, който е приключил 

обучителната сесия, в отговор на специфична ситуация или идентифициран проблем. 

В този тип интервю „експерът“ подпомага „новака“ с идентифицирането на проблем. 

Експертът дава предложения за възможни решения или споделя добри практики. 

Осигуряването на решение по време на консултантска сесия е безспорно процес, 

който трябва да следва правилата на консултирането. Поведението на консултанта, 

етапите и правилата за провеждане на интервю са основни за успешното провеждане. 

„Съветът“ на консултанта може да се включи в задачата, само след като връзката 

между клиента и консултанта по ПЗ е стабилна и след задълбочен анализ, на базата 

на който  консултираното лице да може сам/а да избере и приложи  решението.  
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3.6.2. Подкрепящо интервю 

Подкрепящото интервю има следните етапи: 

 Цел 

 Роли и включени заинтересовани страни 

 Провеждане на интервю 

 Развитие на индивидуалния капацитет на консултираното лице, така че той или 

тя да е в състояние да намери решение на комплексен проблем или да 

идентифицира необходимостта от промяна 

 Позиция на консултираното лице: питащ(и) 

 Позиция на консултант по ПЗ: подкрепящ, подпомагащ 

 Способи: Лице в лице/Skype 

За разлика от консултативното интервю, подкрепящото интервю не се отнася до 

специфичен проблем, а е центрирано върху съществуването на комплекс от проблеми 

и необходимостта от промяна. Не включва предлагане на решението на 

консултираното лице, а го подкрепя в процеса на вземане на собствени решения. Този 

тип подкрепящо интервю обикновенно се извършва по искане на някого, който е 

завършил обучителна сесия, както и от неговия мениджър на работното място. 

Както при всяко интервю, целите трябва да бъдат ясно дефинирани и трябва да бъдат 

спазени основните етапи на подкрепящото интервю. 

3.6.3. Оценъчно интервю 

Оценъчното интервю има следните етапи: 

 Цел 

 Роли и включени заинтересовани страни 

 Интервю 

 Оценяване по обективен и конструктивен начин консултираното лице, с цел да 

се идентифицира процесът, който не позволява на консултираното лице да 

постигне резултати, както и да се оцени прогреса на консултираното лице 

 Позиция на консултираното лице: оценяван 

 Позиция на консултанта по ПЗ: управляващ процеса на оценка 

 Способи: Лице в лице/Skype 
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Оценъчното интервю се състои в обективна оценка на нивото на уменията и 

постигнати резултати на консултираното лице. Това включва изготвянето на оценка на 

постигнатите резултати и на анализ на начина, по който усвоените знания и умения са 

приложени в професионална ситуация. Оценъчното интервю предполага, че се 

проверява степента на реализиране на ясно дефинираните  цели поствени в началото 

на процеса. Целта на интервюто е да се оцени тяхното реално изпълнение и 

постигнатото въздействие. 

 

3.7.  Етапите на консултативното интервю 

Консултативното интервю е структурирана обмяна на информация между двама души, 

което следва определени етапи. Чрез съблюдаване на тези етапи е по-лесно да се 

осъществи рамката на интервюто и съзнателно да се постигне поставената цел. 

Етапите на консултативното интервю са: 

1. Установяване на връзка – разчупване на леда, слушане, без да се избързва напред 

при търсенето на решения и т.н. 

2. Определяне на параметрите – анализиране на понятия като защо, какво и как (това 

зависи от типа на интервюто, неговата продължителност, определянето на целта, 

начини на работа и т.н.). 

3. Анализиране на проблема и поставяне на началото на процеса на търсене на 

решение – включва разбиране на проблема, подкрепа от страна на консултанта по ПЗ 

и анализиране на ефективността на решенията, които са били приложени. 

4. Затвърждаване на сесията и организиране на процеса по проследяване на 

резултатите – обобщение на интервюто и подготовка за последващите стъпки. 

 

3.7.1. Изграждане на връзка: осъществяване на контакт 

Както във всички ситуации на общуването, така и тук е много трудно да стигнем до 

същината, ако хората, които са включени в ситуацията не се познават един друг. 

Продължителността на този етап варира в зависимост от ситуацията, така че  да се 

създадат условия за взаимно доверие и изслушване, които са необходимо условие за 

осигуряване на дискусия.  
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Консултантът по ПЗ, също така трябва да обръща специално внимание на средата, в 

която се провежда  интервюто. То трябва да бъде проведено на спокойно и 

архитектурно достъпно място в случай, че клиентът е с двигателни или зрителни 

увреждания. 

3.7.2. Изграждане на рамката за провеждане на интервю 

Това включва изясняването на рамката, по която ще протече интервюто, чрез 

обяснения относно защо, какво и как следва да се случи, като например:  

• Защо сме тук? По чие желание се осъществява срещата? Какви са нашите 

отношения (клиент и консултант по ПЗ)? Какъв тип интервю е това (консултативно, 

подкрепящо или оценъчно)?  

• Колко пъти ще се срещнем? Колко дълго ще продължи събеседването?  

• Какви са правилата на работа (условия на конфиденциалност, активно участие и 

т.н.)?  

• Какви са целите на коучинг подхода/на интервюто?   

• Как ще се проведе интервюто (осъществяване на контакт, рамка на интервюто, 

анализ на ситуацията, цели и решения, затваряне и проследяване)?  

• Как ще работим (активната роля на консултираното лице)?  

За всеки от тези въпроси е необходимо, да се потвърди дали има споделено 

разбиране и от двете страни или може би да се наложи допълнително разяснение за 

консултираното лице с цел да приеме целта и начинът на работа. 

 

3.7.3. Процесът на анализ и решенията, които ще бъдат приложени 

• При анализирането на проблема, трябва ясно да се очертае причината за 

необходимостта от консултирането и да се погледне от колкото се може повече ъгли: 

- Защо ситуацията е проблемна? За кого тя е проблемна? 

- Кои са заинтересованите участници? 

- Какви са обективните факти? Каква е интерпретацията на фактите? Какви чувства 

предизвикат тези факти? 

- Какви са трудностите, които среща консултираното лице? Как той или тя вижда 

своята роля? 

- Какви решения вече са приложени? От кого? 
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- Какви са рисковете и възможностите в ситуацията? 

• Решения 

Анализът осигурява по-подробен поглед върху проблемната ситуация и трудността на 

проблема. Само чрез това изясняване на ситуацията, могат да бъдат поставени 

целите и решенията, които са подходящи за ситуацията и консултираното лице. 

Клиентът трябва, да бъде активен субект по време на тази фаза. За всяко споменато 

решение е съществено за него или нея, да разбира решението и да го подкрепя, тъй 

като той/тя е човекът, който реално ще го приложи. За да не се провали приложението 

на решението, този процес трябва да бъде преминат успешно.  

Има няколко начина, да се ръководи този етап на дефиниране на решения: 

- да се уважава темпото на рефлективно мислене на конултираното лице, да не се 

избързва; 

- прогнозиране на резултатите от решението, представяйки си тяхното прилагане; това 

помага да бъдат предвидени евентуални препятствия и да се облекчи тревожността  

на клиента, свързана с избраното решение; 

- затваряне на кръга, чрез утвърждаване на избраното решение, което трябва да 

изпълнява изискванията на проблемната ситуация и да съответства на очакваните 

критерии за успех. 

  

3.7.4. Финализиране на интервюто 

Интервюто завършва с обобщение и подготовка за бъдещите стъпки. Този процес 

включва: 

• обобщаване на ключовите елементи от интервюто (цели, елементи за анализ, 

обсъдени или избрани решения, стадии на приложение и т.н.), 

• обобщаване на задачите, които трябва да се изпълнят след интервюто,  

• определяне на необходимата информация за всяка нова консултативна сесия. 

Понякога решението на проблемната ситуация не може да бъде намерено само с 

провеждането на едно интервю. Интервюто може и да завърши с по-подробен анализ 

на ситуацията. Това вече е стъпка напред. Най-общо казано е добра идея да се 

постави на консултираното лице задача, с цел да му се даде активна роля и високо 
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ниво на ангажираност в решението на проблема. Той или тя може също да опита 

различни начини за да внесе промяна в начина на мислене, както и в прилагането на 

решението. 

 

3.8. Защо оценъчното интервю е различно? 

Също както и при другите типове събеседване, етапите на установяване на връзка, 

дефиниране на параметрите, анализиране на процеса, решението и финализиране на 

интервюто могат да бъдат променяни спрямо индивидуалните особености на 

консултираното лице. Оценъчното интервю е различно основно по отношение на два 

аспекта: от една страна, консултантът е поканен да даде своята гледна точна 

формално и от друга страна, консултираното лице играе роля в потвърждаването на 

това, че поставените в началото цели са били разбрани. 

Тази размяна на гледни точки е подготвена и структурирана по специфичен начин.  

Етапите на оценъчното интервю са: 

1. Да се създаде интерес и да се тества възприемчивостта на консултираното лице. 

2. Да се окуражи изразяването на гледната точка от страна на консултираното лице. 

3. Да се представят обективните перспективи. 

4. Изготвяне на окончателно обобщение. 

5. Да се обобщи и обсъдят резултатите от интервюто. 

 

Нека сега разгледаме по-конкретно всеки един от тези етапи: 

1. Да се възбуди интерес и да се тества възприемчивостта на консултираното лице 

Тази първа фаза включва подсигуряването на консултираното лице с обяснението на 

контекста и целите на оценъчното интервю. Също така този етап включва повишена 

отвореност на консултанта по ПЗ към реакциите на консултираното лице. 

Консултантът по ПЗ трябва  да  окуражава и  да задава въпроси. Консултантът 

отговаря по начин, по които клиентът да  изясни съмненията или несигурността си. 

2. Да се окуражи изразяването на гледната точка на консултираното лице. 

Консултантът кани консултираното лице, да изрази себе си свободно и уверено, 

относно това, което усеща като свое постижение. 
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Консултантът помага на консултираното лице да осмисли този процес, без да изразява 

собствената си гледна точка на този етап (чрез слушане и задаване на въпроси).  

3. Да се представят обективните перспективи. 

Консултантът по ПЗ представя своето мнение по обективен начин, като посочва факти 

и предоставя конкретни примери. 

Консултантът се уверява, че консултираното лице разбира всичко от тяхната дискусия. 

Консултантът окуражава консултираното лице да задава въпроси и да отговоря при 

задаване на такива от консултанта по ПЗ. 

4. Изготвяне на окончателно обобщение. 

Консултантът и консултираното лице идентифицират заедно точките, по които са 

съгласни и несъгласни един с друг. Консултантът установява връзка между гледните 

точки и записва различията в плана за действие. 

Справянето с всички препятствия трябва да бъде осъществено по такъв начин, че да 

води до извличане на предложения за решения от страна на консултираното лице. 

Консултантът по ПЗ поставя нови цели, като стимулира ангажираността на 

консултираното лице. 

Консултантът и консултираното лице определят индикатори за измерване на 

постиженията. 

5. Да се обобщи и обсъди интервюто 

Консултантът и консултираното лице обсъждат: 

• отдадеността на консултираното лице в рамките на този процес,  

• използваната процедура за решение на казуса, 

• връзката помежду им в този процес. 

 

3.9 . Някои консултантски техники 

Не е лесно, да се окуражи някой, да изрази себе си по време на консултативно 

интервю. Консултираното лице може да не знае, от къде да започне своят размисъл 

или как да обясни ситуацията, в която се намира. Ролята на консултанта по ПЗ е да му 

помогне да изрази себе си на няколко нива, а именно:   

• да се базира на фактите, 

• да внимава в интерпретацията на ситуацията, 

• да внимава да не прилага чувствата си относно ситуацията. 
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Някои техники могат да бъдат използвани в консултативното интервю за окужаване на 

изразяването на мнение от консултираното лице.  

 

Техниките за консултативно интервю включват: 

 Отворени въпроси 

 Затворени въпроси 

 Неутрални въпроси и изрази 

 Сесия от отворени, неутрални и затворени въпроси 

 Знаци на заинтересованост 

 Паузи и мълчание 

 Преформулиране 

 Обобщение  

 

3.9.1. Отворени въпроси 

Отворените въпроси дават възможност на човека, да изрази себе си и да каже какво 

чувства. Те позволяват широк спектър от възможни отговори.  

„Какво мислиш за ...?“ 

„Как ти виждаш ситуацията?“ 

Въпросите трябва да се задават неутрално. Целта е повече да се получи информация, 

отколкото да се оцени гледната точка. 

Избягвайте въпроси от рода на: „Сигурен/сигурна съм, че това не върши работа. Какво 

мислиш ти?“  

 

3.9.2. Затворени въпроси 

Затворените въпроси позволяват да се потърсят отговори, чрез които да се извлекат  

конкретни факти. Затова те включват въпроси като „кой?“, „кога?“, „къде?“ и „колко?“.  

„Колко тренировъчни сесии мина през този период?“ 

 

Затворените въпроси, също така позволяват да се разбере конкретен избор. 

„Би ли искал/а да получаваш подкрепа от младши или старши колега?“ 
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Затворените въпроси, също така позволяват, да се намери отговор на въпроса „да или 

не?“. 

„Мислиш ли, че можеш да преминеш през тези три тренировъчни сесии за 

определеното време?“ 

 

3.9.3. Неутрални въпроси и изрази 

Неутралните въпроси и изрази се използват, за да осигурят повече информация по 

определен аспект, който се обсъжда. 

„Кажи ми, защо предпочиташ тази работа?“ 

Те също така позволяват естественото движение на информация. 

„Кажи ми повече, за това което те тревожи.“ 

 

3.9.4. Сесия отворени, неутрални и затворени въпроси  

В началото на интервюто отворените въпроси са по-подходящи, тъй като те 

стимулират потока на информацията. Обратно, серията от затворени въпроси ще 

направи интервюто прилично на разпит. По средата на интервюто са подходящи 

неутрални въпроси и изрази, с цел да се запази дискусията и да се получи повече 

информация по определени теми.  

На края на интервюто, употребата на затворени въпроси позволява да се обсъди 

определена тема, която накрая да се финализира с нужната информация.  

3.9.5. „Отражателни“ изрази 

„Отражателните“ изрази позволяват консултантът да вербализира чувствата изразени 

от консултираното лице и да му покаже, че те са забелязани и разбрани. След това 

тези чувства се изразяват по-лесно от консултираното лице и за него или нея ще бъде 

по-лесно да продължи, въпреки силните чувства. 

„Изглеждаш наистина притеснен/а...“ 

„Виждам, че това те радва...“ 

Консултантът, трябва обаче да бъде внимателен, за да не прекали с употребата на 

„отражателните“ изрази и да ги използва, за да затвърждава чувства, които 

затрудняват професионалната дискусия.  
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3.9.6. Знаци на интерест 

Изразяването на интерес може да бъде предизвикано, чрез използването на техники, 

различни от въпросите. Вербални и невербални знаци на интерес, които да окуражават 

консултираното лице, да говори за своите идеи. 

„Хммм...да, продължавай...да, разбирам...“ (кимане, съгласие и т.н.) 

Консултантът по ПЗ трябва да бъде внимателен, да не прекали с употребата на тези 

знаци и да ги използва само, когато наистина се налага, в противен случай дискусията 

става твърде объркана. Също така, консултантът трябва да се увери, че те не се 

интерпретират, като подкрепа на това, което е казано, а като признак за активно 

слушане.  

 

3.9.7. Паузи и мълчания 

Въпреки, че паузите и мълчанията могат да бъдат много негативни, те имат важна 

функция в интервюто. Те позволяват на човека да асимилира, какво е било казано 

току-що и да размишлява над казаното. Те също така потвърждават, че човека не се 

чувства притиснат. Също така дават време на консултанта, за да помисли и да 

продължи напред. 

 

Полезните мълчания, обаче, не трябва да бъдат бъркани с неловкото мълчание, което 

трябва да не бъде допускано по време на интервюто. 

3.9.8. Преформулиране 

Преформулирането на думите използвани от консултираното лице е особено важно, 

тъй като позволява на консултантът, да потвърди дали е разбрал, какво е било казано 

и да потвърди значението на казаното. Преформулирането, може да бъде чрез 

вербални изрази, но и също така може да бъде изразено чрез невербални поведения и 

подходи. 

Например изречения от рода на: 

„Мислите ли, че имаше неадекватен брой участници в тренировъчната сесия?“ 

„Изглежда тази идея те тревожи...“ 

Преформулирането позволява на консултираното лице, да се почувства разбран/а и 

изслушан/а.  

 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
23 

 

3.9.9. Обобщението 

Обобщението цели събиране и консолидиране на ключовите точки. 

Предлагаме Ви примерно обобщение: 

„По време на това интервю ние първо идентифицирахме проблемната ситуация. Това 

може да бъде описано, както следва.... Ние след това определихме целите за това 

интервю, които са ... След това анализирахме ситуацията, което ни позволява, да 

подчертаем... За следващия път, ние решихме да опитаме... Съгласен/съгласна ли си с 

това обобщение?“ 

„Относно въпроса за контакта с потенциални работодатели, ти посочи три етапа: първо 

ще бъде ..., второто ще се състои от ... и третото ...“ 
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Приложение 1.  Практически инструменти 

 

I. АНГАЖИРАНЕ НА КЛИЕНТА  

 

 Дейност за разчупване на леда: Какво е интересното за теб? 

 

Може, да се използват: 

•Като основно средство за разчупване на леда, както в индивидуална, така и в групова 

дейност.  

•Като метод за подобряване на самоувереността, вербалната комуникация и 

социалното поведение.  

 

Инструкции: 

•Участниците сядат в кръг.  

• Консултантът по ПЗ се представя официално  и предлага, като добър начин за всички 

да се опознаят един друг, да се представят по ред на часовниковата стрелка. За бъде 

по-интересно, всички трябва да посочат по едно интересно нещо са себе си – това 

може да бъде на всякаква тематика и област и не трябва да е непременно свързано с 

работа. 

• Консултантът по ПЗ започва с предоставяне на личен пример. (съвет: Направете го 

забавно с цел да освободите напрежението).  

• Консултантът подканва всеки участник да говори по реда на часовниковата стрелка и 

се стреми да коментира, чрез  позитивни бележки. В края на сесията благодари  на 

всеки участник. 

 

Извод: 

Участниците сега имат по-добра представа за себе си; чувстват се по-комфортно и ще 

демонстрират по-висока степен на самоувереност, добра вербална комуникация и 

подходящо социално поведение. 
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Работен лист: “Да знаеш стойността си” 

 

Този работен лист ви позволява, в качеството си на консултанти по подкрепена 

заетост да направите списък на преносимите умения на клиентите. Тя ще подпомогне 

консултираното лице да ги разпознае и да започне да мисли, как би могъл да ги 

използва за  да направи позитивна промяна. 

 

Когато отговаря на следните въпроси, оставете клиента да мисли за значима фигура в 

живота си. Това може да бъде член на семейството, приятел, съсед, учител или колега 

от предишната работа. Това може да е всеки по желание на консултираното лице, 

стига той/тя да ги уважава и да усеща, че променя позитивно живота им, независимо 

малък или голям е приносът му/й. 

 

Помолете клиента си, да отговори на тези въпроси честно и възможно най-

изчерпателно. 

 

Упражнение: Какво влияние оказваш на другите? 

 

1.Какви думи е използвал някой в миналото, за да те опише позитивно?  

2.В каква ситуация е било това или какво ги е провокирало да изразят такова 

съждение?  

3.Как се почувства, когато чу това?  

4. В кои други случаи си демонстрирал/а това свое качество? 

5. По какви други начини използваш това свое качество в полза на себе си и/или за 

другите около теб?  

6. Как мислиш, че се чувстват другите при проявление на това твое качество?  

7. Напиши изречение, което съдържа какво е за теб да притежаваш това качество, как 

си го използвал/а досега и как би могло позитивно да помогне в бъдеще в процесът на 

търсене на работа?  

Нека изреченито да започне с „Аз съм…" 
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Сега помолете клиента си, да направи списък със свързани с работата ситуации, в 

които това качество може да  повлияе положително. 

Може да повторите това упражнение, за няколко позитивни качества. Те не е 

задължително да са направени от един и същи човек, който е споменал клиента. 

 

В края на упражнението клиенът ви ще знае как да използва някой от силните си 

страни, чрез разбиране за  това как влияе на средата около себе си. Клиентът може да 

почувства уверено, че променя живота на другите хора по някакъв начин. 

 

. 

Работен лист: “Да направиш най-много от себе си” 

 

Този работен лист ще позволи на клиента ви, да научи повече за своите силни страни, 

за позитивното възприятие на останалите за него/нея и за това как той/тя ги кара да се 

чувстват. 

Обаче, за да му позволите да се почувства наистина уверен, от съществена важност е 

вие да можете да ръководите упражнението, което ще определи, как да подобрите 

слабите страни на клиента си. Ако клиентът знае своите силни и слаби страни той/тя 

няма да изгуби увереност, когато се срещне с трудна ситуация, а ще бъде готов/а, да 

се срещне с трудностите и да ги преодолее успешно. Неговата/нейната увереност ще 

подпомогне увереността и на  другите около него/нея. 

Помолете своя клиент, да отговори на въпросите честно и изчерпателно.  

 

Упражнение: Мислене извън кутията 

За това упражнение, трябва да помолите клиента си, да започне да мисли 

метафорично. Упражнението изисква от него/нея, да използва повече въображението 

си, отколкото да мисли буквално. Идеята е да се проектират неговите/нейните човешки 

характеристики в неодушевен предмет. Това означава, да мисли за характеристиките 

си буквално. Например, ако човекът е усмихнат, енергичен и се движи постоянно, 
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той/тя може да интерпретира тези си качества в неодушевен предмет, като например 

топка или хвърчило.  

Оставете на клиента, толкова време, колкото му/й е необходимо, да мисли върху това 

задание. Ако клиентът поиска помощ от някого, уверете се, че той/тя се съгласява с 

предложените характеристики, които ще обобщи в даден предмет. 

Задайте следните въпроси, на които клиентът трябва да отговори откровено: 

1. Ако беше неодушевен предмет или продукт, какво щеше да си?  

2. Какви са характеристиките на този предмет/продукт, които имаш предвид?  

Сега мисли само за обекта. 

3. За какво хората използват основно този предмет?  

4. Как този продукт/обект облагодетелства или влияе върху живота хората?  

5. Как е обозначен този продукт/предмет?  

6. Какви са негативните точки относно проудкта/обекта и какво може да се обърка?  

7. Как би подобрил продукта/предмета, с цел да го направиш по-полезен и 

привлекателен за неговите ползватели?  

Сега помолете своя клиент да отговори още веднъж на въпроси от 3 до 7 мислейки за 

себе си, като за ненужен продукт или предмет. 

Попитайте клиента: Имало ли е случаи, в които е правил подобрения за себе си 

подобни на тези, които предлага за предмета? 

Коментар на консултанта по ПЗ: Понякога, да мислиш за себе си, като за продукт 

улеснява изследването на слабите елементи в личността и какво трябва да се 

направи, за да се подобрят те и да направиш себе си по-привлекателен и полезен за 

другите. Сега направи списък на някои от начините, по които можеш да направиш тези 

подобрения и да направиш себе си привлекателен и годен за работа за останалите. 

Вие, като консултант по подкрепена заетост, трябва да помолите клиента си, да 

следва следния алгоритъм, за да извърши горе-споменатата задача: 

 Научаване на нови умения  

 Постигане на нови знания/квалификации  

 Придобиване на повече опит 

 Внимание върху собственото поведение и неговия ефект върху останалите  

 Как той/тя представя себе си?  

 Какво прави живота на хората по-лесен?  

 Какво забелязвате и се откроява у останалите?  
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Сега вашият клиент има списък от неща, които той/тя може да направи със себе си, за 

да стане по-привлекателен и оттам по-забележим на професионалното поприще. 

Неговата/нейната увереност, трябва да бъде твърда, когато се изправя пред 

предизвикателство и клиентът ще демонстрира как може да намери решения и 

алтернативи, за да ги преодолее. 

 

Работен лист “Моята декларация за самоуважение” 

Вие, като консултант по ПЗ, може да обсъдите следните твърдения със своя клиент. 

Това ще ви помогне да построите неговото/нейното самоуважение. 

Може да използвате следният пример: 

Това съм аз. 

В целия свят няма друг/а, като мен. Някои хора имат качества, които са подобни на 

моите, но никой няма същата уникална комбинация, като мен. Поради това, всичко 

което идва от мен е автентично, защото само аз го притежавам и аз съм го избрал/а. 

Наясно съм с това, че цялата ми личност:  моята способност включва всичко, което 

моят ум прави, включително всичките му мисли и идеи; моите очи, включително всички 

образи, които те виждат; моите чувства отнасящи се до тяхната природа – гняв, 

радост, разочарование, любов, илюзии, раздразнение; моята уста и всички думи, които 

излизат от нея – мили, учтиви или груби, прилични или неприлични; моят глас – тих 

или груб; и всички мои дела независимо от факта, че те засягат другите хора или мен. 

Аз съм наясно с моите идеи за бъдещето, моите мечти, надежди и страхове. 

Аз приемам своите победи и успехи; моите провали и грешки. 

Също така, приемам всичко, което е мое и всичко, което принадлежи на мен. Аз мога 

да свържа знанието за себе си  по личен начин. Правейки това, аз мога да обичам себе 

си и да бъда в унисон с всяка една част от мен. Затова аз мога да действам по такъв 

начин, по който моята вътрешна същност може да работи за мен по най-добрия начин.  

Знам, че има някои аспекти свързани с мен, които ме интересуват повече, отколкото 

други, които не забелязвам. Но докато мога да изразявам чувства на любов и 

приятелство към себе си и към околните, аз мога да търся смело и с надежда решения 

за своите проблеми и начини, които да ми помогнат да науча повече за себе си.  

Независимо от факта, как изглеждам, какви са моите увреждания или ограничения, 

това което казвам, това което правя, това което мисля и това как се чувствам в 
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дадения момент – това съм аз, това е автентично и показва, каква е моята позиция в 

даденото време.  

След като по-късно разбера, как изглеждам, какво казвам, какво правя, какво мисля и 

какво е можело да се случи, някои части от моята личност ще изглеждат донякъде 

неприемливи за мен. Мога да елиминирам нещата, които са относително неадекватни, 

да намирам нови и да ги заменям. 

Мога да използвам средства, които ми позволяват, да оцелея и да бъда по-близък/по-

близка с другите, да бъда продуктивен/продуктивна в работата си, да давам 

определено значение и ред на света на хората около мен и нещата, които ме 

заобикалят.  

Аз осъзнавам себе си, затова мога да се изграждам. 

Аз осъзнавам себе си и се чувствам много добре.  

 

 II. ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРАН ПОДХОД (Карл Роджърс) 

Тест“Вярвате ли в себе си?” 

Понякога вашият клиент с увреждания, може да среща хора с агресивно поведение. 

Има също така сред Вашите клиенти такива, които са скромни, стеснителни и 

срамежливи – хора, които с всяко свое действие показват, че подценяват себе си и не 

вярват в своите качества. Ако искате да разберете към, коя от тези категории спада 

клентът ви, вие като консултанти по ПЗ може да му зададете следните въпроси, на 

които той/тя да отговори с „да“ или „не“. 

  

                                                  ДА               НЕ 

1. Усилената работа е по-важна от таланта.                                          (b)  (a) 

2. Другите хора забелязват лесно проблемите ми.                               (a) (b) 

3. Нямам никакви специални качества.                                                (b) (a) 

4. Срамувам се от някои неща.                                                 (a)  (b) 

5. За мен не е трудно да впечатля другите.                                         (a) (b) 

6. Ядосвам се, когато другите ме критикуват.                                     (a) (b) 

7. Обикновено правя най-доброто.                                                  (b) (a) 

8. Не се оплаквам от лошо обслужване.                                               (a) (b) 

9. Другите не ме приемат такъв/такава какъвто/каквато съм.            (b)  (a) 
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10. Обикновено правя големи грешки.                                                    (a) (b) 

11. Чувствам се развълнуван за това, какво ще бъде бъдещето ми.  (a) (b) 

12. Много хора, които срещам всеки ден ме дразнят.                           (b) (a) 

13. Забавно е да се общува с мен.                                                   (b) (a) 

14. Нямам близки приятели, пред които да се разкрия.                        (b) (a) 

15. Това са най-добрите години от живота ми.                                       (b) (a) 

16. Иска ми се, да променя някои неща в миналото ми.                       (b) (a) 

17. Хората ме запомнят още на първата ни среща.                               (b) (a) 

18. Често ми се иска, да приличам повече на останалите.                   (a) (b) 

19. Лесно създавам нови приятелства.                                                   (b) (a) 

20. Приятелите ми рядко разчитат на мен за емоционална подкрепа. (b) (a) 

 

Проверете, на кои въпроси клиентът е отговорил с „да“ или „не“. Внимавайте в тези, 

при които отговорът „да“ е маркиран, като “b”, както и при тези, при които отогворът 

„не“ маркиран, като “b“. Сумирайте всички “b“-та и прочетете интерпретацията 

отнасяща се до самоупованието на клиента. 

Интерпретация на резултатите:   

Повече от 15 “b“-та 

Особено ниска самоувереност. Вашият клиент, толкова слабо вярва в своите силни 

страни, че той/тя често е обзет/а от чувство за самоунижение и това му/й пречи да 

развие истинският си потенциал и да се погрижи за нещата, които вие наистина искате 

да постигне.  

Клиентът има склонност, да мисли, че хората са критични към него/нея и на това се 

дължи липсата на увереност, която го/я кара да се чувства депресиран/а. Той/тя може 

да излезе от отзи затворен кръг, като обръща повече внимание на себе си и проявява 

по-голям интерес на хората около себе си.  

10-15 “b”-та  

Ниска самоувереност. Не може да се заключи, че клиентът е постоянно 

несигурен/несигурна в себе си, но определено самоувереността му/й е ниска. Когато 

всичко се обърка той/тя вини себе си и това показва, че няма добра оценка за 

истинските значения на нещата. Това частично обяснява неговата/нейната 

срамежливост. Опитайте да стимулирате самоувереността на клиента, като го/я 
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подкрепяте, без да съдите твърде строго. Той/тя има нужда, да приеме себе си 

такъв/такава какъвто/каквато е.  

5-10 “b”-та  

Средна самоувереност. Клиентът има по-скоро добра самоувереност, но въпреки това 

има съмнения,че поради това мислите, че хората му/й се подиграват. Това също го/я 

дразни. Той/тя често се въздържа от споделяне на тайните и чувствата си с хората 

наоколо, защото се страхува, че те няма да го/я разберат или ще се присмеят. Вие, 

като консултант по ПЗ, трябва да поддържате клиента си, така че да избягва 

отхвърляне, което може да увреди неговата/нейната самоувереност.  

0-5 “b”-та  

Висока самоувереност. Високата самоувереност е типична за клиента. За него/нея не 

е трудно да покаже силните си страни пред другите.   

 

Тест “Какъв тип е поведението ви в стресова ситуация?” 

Управлението на стреса се отнася до различни усилия за контрол и намаляване на 

напрежението, което се появява в стресиращи работни ситуации. Има доказани 

умения, които клентът може да използва, за да го управлява. Това може да му/й 

помогне да остане спокоен/спокойна и ефективен/-вна при работа с висока степен на 

напрежение и това му/й помага, да избегне здравословни проблеми, които могат да 

бъдат породени от дългосрочно проявяван стрес. Управлението на стреса, включва 

емоционални и физически промени. Най-добрият начин, по който клиентът може да 

управлява стреса е да се научи, да се справя с него. 

 

Тук предоставяме тест, който оценява стрес-базираното поведение, характеризирано 

от заплахи, като нетърпение, агресивност, чувство за липса на достатъчно време в 

свързани със стрес симптоми и възможно увеличение на риска от допълнителни 

здравословни проблеми. Хората, чиито поведене има хиперосъзнатост за време и 

поради това ходят, хранят се и извършват повечето дейности бързо. Те действат по-

сензитивно при работа в стресови ситуации и често показват това чрез физически 

признаци: например лицево напрежение, бърза реч, прекъсване на изказването на 

другите и скърцане със зъби. 
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Клиентът трябва, да избере един от следните отговори за да отговори на въпросите 

по-долу: 

a. Почти винаги е вярно 

b. Обикновено е вярно 

c. Рядко е вярно 

d. Не е вярно 

 

Клиентът трябва, да отговори на всеки въпрос, както е обикновено свойствено за него: 

1. Не искам да чакам останалите хора да довършат работата си, преди аз да мога да 

продължа с моята. 

2. Мразя да чакам на повечето опашки. 

3. Хората ми казват, че се дразня твърде лесно.  

4. Когато е възможно, опитвам да правя нещата бързо като на съзтезание.  

5. Имам склонност да припирам в работа, която трябва да бъде направена преди да 

зная процедурата, която ще използвам, за да довърша работата.  

6. Дори и да отивам на почивка, обикновено вземам работа със себе си. 

7. Когато греша, това обикновено се дължи на факта, че съм прибързал/а с работата 

преди, да съм планирал/а напълно.  

8. Чувствам се виновен/виновна, защото вземам повече почивка на работа, поради 

увреждането си.  

9. Хората ми казват, че имам лош характер, когато става дума за ситуации на 

съревнование.  

10. Изпускам си нервите, когато съм под голямо напрежение на работа.  

11. Когато е възможно, се опитвам да завърша две и повече задачи едновременно.  

12. Съзстезавам се с часовника.  

13. Нямам търпение, когато някой закъснява.  

14. Улавям се, че бързам, дори и когато няма нужда. 

Този инструмент е някак сложен за точкуване. Следвайте инструкциите внимателно: 

Спешност във времето. 

Спешността във времето се изразява в съзстезание на човека срещу часовника, дори 

когато няма причина, да се бърза. Измерва се със следните айтеми: 1, 2, 8, 12 и 14. За 

всеки А или Б отговори на тези въпроси, давате 1 точка. Напишете общия брой на 

линията в ляво. 
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Неподходяща агресия и враждебност. 

Това измерение се изразява в съревнователно поведение и чести изрази на 

враждебност. Измерва се с айтеми 3, 4, 9 и 10. Дайте по една точка за всеки А или Б 

отговор. Поставете общия брой в ляво. 

Полифазно поведение. 

Това е тенденцията да се предприемат няколко дейности едновременно в 

неподходящо време. Като резултат, личността често се оказва с много загубено, 

вместо спестено време, което води до загуба на енергия. Този фактор се измерва с 

айтеми 6 и 11. Всеки А или В отговор дава по една точка. Отново поставете сбора от 

тези точки от ляво. 

Насоченост към цели, без подходящо планиране.  

Отговаря на тенденцията личностите да бързат в работата си, без предварително да 

знаят как да постигнат желания резултат. От което следва, че много вероятно е да се 

стигне до непълно изпълнение на работата и грешки. Факторът се отчита по айтеми 5 и 

7. Всеки А или В отговор по една точка; сборът поставете от ляво. 

Общи отчки: 

Ако клиентът ви е получил 5 или повече точки, той/тя може да притежава някои от 

основните компоненти на горе-споменатото поведение. Ако той/тя постига висок 

резултат вие, като консулнтант ПЗ, трябва да предприемете действия, чрез които да го 

ръководите при намаляване на нивото на стреса у него/нея. 

 

 

Работен лист: “Настоящи работни цели – кое е важно за теб – връзка между 

нает служител с увреждане и работодател?” 

Като индивид търсещ работа, може да бъде полезно за вашия клиент, да обсъди с 

приятели и семейство, които в момента работят, с цел да достигне до някои прозрения 

относно перспективите, с които се сблъскват работещите.  

Първа точка за обсъждане 

Какви са негативните особености, които търсещият работа човек с увреждане е 

преодолял в миналото при опит за реализация на пазара на труда и как могат 

работодателите да избягват това, да се случи в тяхната компания? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 
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 Търсещите работа споделят и позитивен, и негативен опит. 

 Работодателите споделят и позитивен, и негативен опит.  

 И двете страни изследват причините за появяващите се проблеми.  

 И двете страни намират решения на съществуващи предизвикателства.  

 И двете страни откриват решения за преодоляване на препятствията, дори преди 

те да са се появили.  

Втора точка за обсъждане 

Защо да работим е важно за нас? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 

•Даване на принос към обществото. 

•Жизнения опит и уменията, които можем да получим, чрез работната заетост.  

•Финансовите придобивки от заетостта.  

•Чувството за значимост и идентичност, които постигаме, чрез работата си.  

• Самоуважение.  

•Може да бъде чудесен начин за намиране на приятели.  

Трета точка за обсъждане 

Защо компаниите трябва, да наемат хора с увреждания? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 

• Защо не? Хората с увреждания имат също толкова право, да работят, както и всички 

останали.  

• Хората с увреждания може да бъдат най-подходящи за дадената работа.  

• Хората с увреждания могат, да имат допълнителни умения, в които да бъдат високо 

компетентни, да имат добра памет и т.н.  

• Законът за защита от дискриминацията в Република България, защитава хората с 

увреждания от дискриминация от страна на работодателите.  

• Хората с увреждания могат да дадат ценни знания към компанията.  

Четвърта точка за обсъждане 

Какво тревожи работодателя, когато наемат хора с увреждания? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 

• Те изискват повече разходи за адаптация. 

• Те може да не се справят с работата си ефективно или независимо.  

• Те ще карат останалите членове на екипа, да се чувстват нервни.  

• Те ще бъдат тежест в застрахователните разходи.  
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• Те ще бъдат огромен риск при осигуряването на безопасни условия на труд.  

• Тяхното куче-водач ще бъде неудобство.  

• Те може да не са в състояние, да пътуват самостоятелно до работа.  

• Те може да не са в състояние, да използват компютър, да четат писма и т.н.  

Това недоразумения ли са и каква е истината зад тези предразсъдъци? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 

• Достъп до работа.  

• Достъп до помощна технология, визуални и технически помощни средства.  

• Хората с увреждания са различни и много от тях живеят нормален живот в обичайна 

среда със свои собствени стратегии на адаптация.  

• Уврежданията нямат значение за застраховките.  

• Законодателна рамка за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.  

Пета точка за обсъждане 

Какво научихме един от друг и какво ще опитаме в бъдеще, за да увеличим 

заетостта сред хората с увреждания? 

Консултантът по ПЗ взема предвид следното: 

• Преодоляване на препятствията.  

• Информирано игнориране.  

• Промяна на собствената нагласа.  

• Смяна на чуждата нагласа. 

• Придобиване на нови умения, квалификации и опит.  

• Обновяване на корпоративната политика и работна култура.  

• Повишаване на осведомеността. 

• Позитивно мислене. 

 

Може да използвате следния списък, който може да бъде попълнен заедно с клиента. 

Той е фокусиран върху ценностите на клиента свързани с работата и определя какво е 

важно за него/нея във връзка с включването в работата. Изясняването на 

неговите/нейните ценности в работата ще помогне при избора дали, да се кандидатира 

за дадена работа. Работете със списъка, оценявайки важността на всяка работна 

ценност заедно с клиента, като слагате отметка в най-подходящата колона. Помолете 

вашия клиент, да опита да го попълни бързо и да бъде честен в отговорите си. 

Напомненете му/й, да избира това което е най-важно за него/нея в работата в 
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момента; неговите/нейните ценности може да се променят с времето и при смяна на 

обстоятелствата.  

 

Работни ценности Много 

важно 

Не особено 

важно 

Не е важно 

Стабилни приходи с добри постъпления    

Шанс за напредък; увеличение на заплащането     

Извършване на разнообразни задачи    

Да имаш изградена рутина на работа    

Уважение и признание    

Приятелски настроени колеги    

Достъпно физическо обкръжение    

Ясно определени очаквания на началника    

Да командваш/ надзираваш/ управляваш/ да 

имаш власт 

   

Да убеждавам другите    

Да мотивирам и вдъхновявам другите    

Да преподавам/обучавам другите    

Гъвкаво работно време;контрол върху времето 

си 

   

Редовни часове (малко извънредни часове)    

Лесно разбирателство с персонала, без 

допълнителни бариери 

   

Шанс да използвам собствените си идеи/ изява 

на креативността 

   

Да работя, като част от екипа    

Да работя сам    

Да си бъда сам началник    

Шанс да използвам своята инициатива    

Да работя само по един проект в едно и също 

време 

   

Да остават време и енергия за дейности на 

открито 

   

Възможност, да уча нови неща    
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Да работя за кауза; да бъда от полза на другите    

Да имам ясно дефинирани задачи    

Състезателен дух, шанс да бъда успешен    

Без отговорности    

Да произвеждам материални продукти    

Да нося отговорност    

Да работя с детайли, данни, числа    

Да работя с предмети/машини    

Да работя с хора    

Да работя с идеи    

Предизвикателна работа    

Сигурна работа    

Добра заплата    

Да виждам резултатите от работата си; отчетност    

Възможност да използвам своите специални 

знания/умения 

   

Да работя с организации/хора с висок 

интегритет 

   

Да създавам висококачествена работа    

Сега помолете клиента си да прегледа попълненият списък. От айтемите, които той/тя 

е оценил/а с много важно, помолете клиента да избере три, които са най-важни за 

него/нея в момента. Когато той/тя обмисля, да се кандидатира за различна работа, да 

отчита дали може да идентифицира тези ценности в нея. Понякога той/тя може да 

реши, да приеме работа, която не изпълнява критериите, която може да изглежда, като 

стъпало към кариерата, която той/тя наистина желае.  

Оставете клиента, да попълни следното: 

 

 

Най-важните ценности за мен са: 

1. 

2. 

3.  
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Тест: “Работни цели и мотивация” 

Следните категории от ценности мотивират клиента с увреждане в различна степен. 

Това упражнение е разработено, за да подпомогне клиента, да подреди ценностите си.  

Помолете клиента си да обозначи, колко важна е всяка една от посочените за него/нея, 

като огради подходящия номер, отчитайки следната легенда:  

 

Изобщо не е 

важно 

Не е важно Не особено 

важно 

Важно Много важно 

1 2 3 4 5 

1. НЕЗАВИСИМОСТ 

1 Да работиш независимо с минимален надзор.  1 2 3 4 5 

2 Да разчитам най-вече на себе си за изпълнението на 

задачите 

1 2 3 4 5 

3 Да работя сам през повечето време  1 2 3 4 5 

4 Сам да определям целите и графика си 1 2 3 4 5 

5 Да вземам сам крайното решение, с какво точно да се 

занимавам  

1 2 3 4 5 

 

ОБЩО: 

2. КРЕАТИВНОСТ 

1 Да използвам и да развивам креативното си мислене 1 2 3 4 5 

2 Да внасям нови идеи в работната ситуация 1 2 3 4 5 

3 Да изобретявам/пригаждам нови решения на работни 

проблеми 

1 2 3 4 5 

4 Да използвам повече оригинални решения, отколкото 

да разчитам на рутинни процедури 

1 2 3 4 5 
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5 Да създавам уникален продукт 1 2 3 4 5 

 

ОБЩО: 

 

 

3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

1 Да разрешавам сложни проблеми  1 2 3 4 5 

2 Да поемам ангажименти, които ме предизвикват 

или изискват от мен, да науча нещо ново 

1 2 3 4 5 

3 Да се справям със задачи, които другите предпочитат, 

да избягват  

1 2 3 4 5 

4 Да правя неща, които другите считат за невъзможни 1 2 3 4 5 

5 Да избягвам работа, която е лесна 1 2 3 4 5 

 

ОБЩО: 

 

 

 

 

4. ПАРИ 

1 Да имам такова ниво на приходите, каквото ще 

покрива разходите 

1 2 3 4 5 

2 Да имам финансова сигурност 1 2 3 4 5 

3 Да имам потенциал за неограничени приходи 1 2 3 4 5 

4 Да имам високо ниво на бонуси и награди 1 2 3 4 5 

5 Да бъда финансово независим  1 2 3 4 5 
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ОБЩО: 

5. САМОИЗРАЗЯВАНЕ 

1 Да бъда в състояние, да изразявам своите идеи чрез 

работата си   

1 2 3 4 5 

2 Да развивам своя пълен потенциал  1 2 3 4 5 

3 Да изразявам уникалните си способности и таланти, 

чрез работата си 

1 2 3 4 5 

4 Да имам работа, с която мога да се справя 1 2 3 4 5 

5 Да бъда себе си в работната си среда 1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

6. В УСЛУГА НА ДРУГИТЕ 

1 Да помагам или да оказвам услуги на другите 1 2 3 4 5 

2 Да работя за организация, която е в полза на 

обществото 

1 2 3 4 5 

3 Да правя света по-добро място за живеене 1 2 3 4 5 

4 Да бъда полезен и нужен 1 2 3 4 5 

5 Да помагам на тези, които са по-малко щастливи от 

мен 

1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

 

7. СИЛА 

1 Да виждам как нещата се случват в резултат от моите 

действия 

1 2 3 4 5 

2 Да използвам лидерските си качества, за да влияя 

върху подема на компанията 

1 2 3 4 5 
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3 Да контролирам/насочвам дейността на другите 1 2 3 4 5 

4 Да бъда отговорен за проекти или голям брой от хора 1 2 3 4 5 

5 Да влияя на другите хора 1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

8. ПОСТИЖЕНИЯ 

1 Да имам възможности за по-големи постижения 1 2 3 4 5 

2 Да постигам високо ниво на компетентност в работата 

си 

1 2 3 4 5 

3 Да виждам крайния резултат от работата си 1 2 3 4 5 

4 Редовно поставяне и изпълнение на целите 1 2 3 4 5 

5 Да имам възможност да овладявам нови знания и 

умения 

1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

9. ПРИЗНАНИЕ 

1 Признаване на работните ми постижения 1 2 3 4 5 

2 Да бъда свързван с добре позната и уважавана 

организация 

1 2 3 4 5 

3 Да имам работа призната и ценена от моите колеги 1 2 3 4 5 

4 Да бъда уважаван от колегите си за своите 

постижения и принос 

     

5 Да имам работа, в която ме признават чрез 

повишения/бонуси 

1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

 

 

10. МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВРЪЗКИ 
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1 Да работя с хора, които ме приемат такъв/такава 

какъвто/каквато съм, без значение от моето увреждане 

1 2 3 4 5 

2 Да срещам и да си сътруднича с нови хора 1 2 3 4 5 

3 Да създавам нови екипи 1 2 3 4 5 

4 Редовно да си общувам с различни хора 1 2 3 4 5 

5 Да работя в хармонична работна среда, където всеки е 

ценен заради уникалната си личност 

1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

11. РАЗНООБРАЗИЕ 

1 Да работя в различни работни условия 1 2 3 4 5 

2 Да имам широк диапазон от отговорности 1 2 3 4 5 

3 Да избягвам рутинните дейности 1 2 3 4 5 

4 Да мога да променям работата си от време на време 1 2 3 4 5 

5 Да имам работа, която ме излага на нови ситуации, 

хора и идеи често 

1 2 3 4 5 

ОБЩО: 

 

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Върнете се към всяка категория ценности; общите точки на клиента разделете на 5. 

Напишете в графата отдолу общото за всяка категория и сравнете тези точки: 

Кои са трите ценности с най-висок резултат? 

1. 

2. 

3. 

Кои са тези с най-ниски? 

1. 

2. 
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3. 

Тези приоритети взети ли са в предвид при сегашното положение на клиента на 

пазара на труда? 

 

 

Какви конфликти и несъответствия виждате между ценностите и работата? 

 

 

Как може да се промени ситуацията за клиента ви с подкрепата на консултант ПЗ? 

 

Тест: “Постигане на целите” 

Успехът на клиента с увреждане зависи от постигането на целите поставени в 

работата. Някои хора упорстват по отношение на постигането на своите цели и влагат 

много усилия, за да ги постигнат. Този тест позволява да се определи нивото на 

постоянство в постигането на целите в неблагоприятни условия. 

Разпечатайте теста и помолете клиента да отговори на тези въпроси ограждайки 

номера, който най-много се отнася до степента на трудност на предполагаемите 

ситуации, както следва: 

Легенда: 

Не е трудно да се 

постигне 

Средна трудност Много трудно, изисква много усилия 

1 2 3 

 

1. Да се отговори на работодателя, който изисква изпълнението на 

определена задача 

1 2 3 

2. Да се отговори на колега, който настоява за моята помощ  1 2 3 

3. Да се обърна към човек на висока позиция и е много зает, и да 

настоявам за помощ 

1 2 3 
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4. Да поискам помощ от другите колеги за определена задача 1 2 3 

5. Да организирам срещи на екипа, за да се разрешават проблеми или 

да се реорганизира дейността, ако е необходимо  

1 2 3 

6. Да поддържам връзка с колега, който изпълнява зле задълженията 

си  

1 2 3 

7. Да обсъдя с колеги въпросите за работните условия и заплащане  1 2 3 

8. Да бъда стриктен относно задачи изисквани от вашия мениджър или 

началник  

1 2 3 

9. Да спазвам правила и кодекс на поведение 1 2 3 

10. Да освободя колега, който си върши работата зле 1 2 3 

11. Да работя с хора, които подценяват или са безразлични към 

действията ми 

1 2 3 

12. Да обсъдя с началниците си въпроси относно повишение в работата 

или на заплатата  

1 2 3 

13. Да защитя интересите си  1 2 3 

14. Правилно завършване на всички планирани задачи 1 2 3 

15. Да защитиш собствената си гледна точка, която е различна от тази 

на началниците  

1 2 3 

16. Да окажа да се заема с незначителна задача, независимо от факта, 

че имам достатъчно време, да я завърша  

1 2 3 

17. Необходимост да завърша незначителна задача занемарявайки 

главната 

1 2 3 

18. Да разреша конфликтна ситуация  1 2 3 
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19. Да говоря пред публика 1 2 3 

 

И сега сметнете резултата. 

 

 Ако е повече от 45 точки, означава ниска степен на постоянство в постигането 

на целите на клиента; 

 Ако е 35-45, означава средна степен на постоянство при постигане на целите; 

 Под 30 означава висока степен на постоянство при постигане на целите. 

 

 

Дейност: “За отпускане” 

Тази дейност може да бъде извършена индивидуално или да бъде приложена в голяма 

група. Както може би сте забелязали, търсенето на работа може да бъде стресиращо 

за клиента ви! Затова е важно да му/й дадете време да разпусне, да отпочине и да 

освободи стреса. 

 

Следващото упражнение е създадено, за да помага на клиента по много начини, не 

просто за професионална релаксация, но и за да му/й помогне да остане 

спокоен/спокйна, по-отпуснат/а, уверен/а и под контрол, когато се среща с 

работодатели. 

 

За да се освободи от стреса както трябва, можем да го/я преведем през три различни 

стадия на отпускане:  

Първо ниво: Освобождаване на всякакъв задържан стрес от тялото 

Във времена на висок стрес хората често задържат напрежение в раменете и гърба си 

– стресът може да бъде видян и на лицето чрез мръщене и гримасничене.  

Първо клиентът може да се почувства по-добре за освобождаване от напрежението, а 

и второ той/тя ще може да подобри своята поза и лицево изражение, които ще му/й 

дадат по-позитивен език на тялото при срещи с хора. 

Второ ниво: Успокояване на емоциите на клиента и освобождаване на негативните 

емоции. 
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Важно е клиентът, да е емоционално спокоен, отпуснат и уравновесен. 

Небалансираните емоции могат да доведат до това клиентът да стане стресиран и 

затворен с негативна енергия, която влияе на поведението му/й и със сигурност ще 

бъде забелязана от другите. Докато търси работа е важно, да поддържате клиента 

мотивиран и фокусиран върху положителни нагласи. Ако се появи негативен опит, то е 

полезно да го/я посъветвате да опита да се освободи от негативните емоции свързани 

с него и да фокусира ума си върху позитивната енергия свързана с приятни 

изживявавания. Така навън клиентът ще се покаже спокоен, отпуснат и позитивен – 

което ще го/я направи да изглежда по-достъпен/достъпна и приятен/-тна за разговор. 

Също така ще повлияе на отговорите и коментарите, които дава.  

Ниво три: разсейване на негативните мисли и запазване на балансирано душевно 

състояние. След като веднъж сте освободили емоциите на своя клиент и той/тя се 

чувства спокоен/спокойна и отпуснат/а, клиентът ще премине на по-дълбоко ниво, до 

нивото на мислите, отново освобождавайки негативни мисли и вдишвайки позитивна 

ментална енергия. Ако той/тя успешно ги обрисува и се фокусира върху тях, той/тя ще 

почувства задоволство, позитивно и мотивиран да успее, което ще го/я подпомогне за 

постигане на по-добри резултати. 

Упражнението 

Може да изпълните това упражнение с клиента, когато е подходящо за ситуацията или 

когато той/тя пожелае. Хубавото нещо е че може да бъде направено, когато пожелаят. 

Ето някои инструкции стъпка по стъпка. 

Оставете клиентът, да се почувства свободен да въведе своите собствени времеви 

темпове и да да ги променя така, че да му/й подхождат. 

Стъпка първа: Физическа релаксация 

Ръководството на консултантът по ПЗ: 

• Уверете се, че сте седнали удобно с изправен гръб.  

• Поставете ръцете си в скута с дланите нагоре, така че вашето тяло да е отворено да 

получи, колкото се може повече позитивна енергия. 

• Сега затворете очи ...  

• Отпуснете тялото си, започвайки от стъпалата. Вашите стъпала, трябва да бъдат на 

пода. Осъзнайте своите стъпала и съзнатално освободете всякакво напрежение и 

отпуснете мускулите.  



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
47 

 

• Продължете с глезените, прасците, коленете и бедрата си – обръщайки съзнанието 

си към краката и освобождавайки се от всяко напрежение.  

• Сега обърнете внимание на хълбоците си, седалището и основата на гърба, през 

цялото време отпускайте. Сега усетете, как отпускането продължава по протежение на 

гърба.  

• Продължавайте да се движите нагоре по гърба, докато стигнете до раменете – тази 

зона е ключова, където доста хора задържат много стрес и напрежение, затова 

прекарайте толкова време, колкото е необходимо за да ги опуснете, докато освободите 

цялото напрежение.  

• Сега центрирайте съзнанието си в предната част на тялото си и отпуснете коремната 

област. Отпуснете гръдния кош. Преместете вниманието си върху ръцете и просто ги 

отпуснете. Почувствайте ралаксацията, като просто повдигнете ръце, за да 

присъедините отново раменете и се освободите от напрежението.  

• Сега отпуснете врата, колкото се може повече в съответствие с позата си.  

• Отпуснете брадичката и устата, носа, очите, веждите и челото. Напрежението се 

задържа в малки части на лицето и ще се почувсвате по-добре, когато то бъде 

премахнато. Просто освободете напрежението от лицето си и отпуснете скалпа.  

Стъпка две: Балансиране на емоциите 

Сега, когато тялото е напълно отпуснато и освободено от напрежение, може да 

центрирате съзнанието на на по-дълбоко емоционално ниво. 

• Първо, осъзнайте всичките си негативни емоции, които сте изпитали през деня. 

Просто ги доближете до менталния си фокус. Те трябва да бъдат с вас, така както са 

ви накарали да се чувствате по това време, във вашето пътуване или дори нещо което 

се е случило по-рано тази седмица, но намерете емоция и се фокусирайте върху нея.  

• Почувствайте емоция и се фокусирайте върху нея за няколко момента.  

• Сега поемете дълбоко пречистваща глътка въздух и се концентрирайте върху 

емоцията, като я вдишвате и издишвате извън тялото си. Представете си емоцията, 

като мръсно сива мъглявина или с неприятна миризма или текстура, която ви напуска и 

оставя емоциите ви чисти и уравновесени.  

• Сега осъзнайте положителните си емоции. Фокусирайте се върху позитивна емоция, 

чувство на щастие, което може би сте изпитали днес, когато сте били доволни от нещо, 

което сте постигнали, момента когато сте се почувствали обичани или оценени днес и 

просто го задръжте.  
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• Концентрирайте се върху тази емоция и почувствайте позитивната енергия, която 

излиза от нея.  

• Поемете дълбоко дъх и се фокусирайте върху добрата емоция, която изпитвате, 

вдишайте топлината на емоцията и я оставете, да изпълни цялото ви тяло. Оставете 

позитивната енергия, да изпълни всяка клетка на тялото ви, като я вдишвате. И 

усетете как емоциите ви се уравновесяват.  

• Останете няколко минути в това спокойно, отпуснато състояние.  

Стъпка трета: Позитивни мисли 

Сега вашите емоции са уравновесени и спокойни, вие може да отидете на по-дълбоко 

ниво, до мислите ви. Отново най-напред трябва да осъзнаете негативното и после 

позитивното.  

• Отведете съзнанието си дълбоко в ума си и осъзнайте всички негативни мисли, които 

може да сте изпитали на скоро. Просто ги извикайте във фокуса на ума си.  

• След като осъзнаете веднъж, че имате негативни мисли, не се съдете за това, че ги 

имате, а просто ги осъзнайте и разберете, че моге да се откажете от тях.  

• Поемете дълбоко дъх и просто освободете, издишайте негативните мисли от совето 

тяло, представяйки си ги как ви напускат, като мърляв сив облак.  

• Сега върнете съзнанието си отново към ума си и намерете някакви позитивни мисли, 

които сте изпитали на скоро.  

• Задръжте позитивната мисъл и опознайте в нея истинското си аз.  

• Сега поемайки дълбоко дъх, вдишайте позитивната енергия, която тази мисъл е 

създала и я вкарайте във всяка клетка на тялото ви. Оставете позитивната енергия да 

тече през вас и задръжте онова топло отпускащо чувство.  

• Просто се насладете на усещането за няколко мига.  

• Сега осъзнайте своето тяло, което е отпуснато, своето емоционално състояние, което 

е уравновесено и ума си, който е спокоен. Просто останете в това състояние и се 

фокусирайте върху дишането си за няколко мига.  

• Може да достигнете до позитивна енергия, винаги когато ви е нужно.  

• Оставете позитивната енергия, да изтече и да ви донесе успех във вашия ден.  

• И когато сте готови, просто отворете очи и се отпуснете.  
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III. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ПРОФИЛИРАНЕ 

Работен лист “Кой съм аз?” 

 

За подобряване на самоувереността е необходимо клиентът да познава себе си и да 

разпознава своя потенциал, също така да има идея какви подобрения може да 

направи. 

В края на тази работен лист ще имате сравнителен списък на неговите/нейните лични 

качества в сбито обобщение. 

Помолете клиента, да отговори честно и възможно по-изчерпателно на следните 

въпроси.  

1. На какво се радваш най-много? 

 

2. Защо се наслаждаваш да го правиш? 

 

3. Какво трябва да направиш физически или психически, за да участваш в тази 

дейност? (например, да се срещаш с хора, търсиш информация из интернет и 

т.н.) 

 

4. Какви умения сте придобили, за да можете да се включвате в тези дейности? 

(например, вие сте член на обществена организация или местен клуб, за това 

можете да работите успешно в екип и може би сте развили добри комуникативни 

умения). 

 

5. Как тези умения могат да бъдата използвани при извършването на други 

дейности? (например, гледането на филми изисква добра концентрация и 

постоянство, които могат да бъдат много полезни, когато изслушвате 

проблемите на хората или четете фактологични документи). 
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6. Сега направете списък от умения, които сте разбрали, че притежавате, имайки 

предвид, как те могат да бъдат прехвърляни в работна ситуация. 

Поздравления! 

Сега вашия клиент има списък от умения, които той/тя може да припознае, като свои 

силни страни. Може да използвате този списък, когато заедно създавате CV-то, 

попълвате формуляри за кандидатстване или когато представяте уменията му/й в 

интервю! 

Тези преносими умения са много важни, когато той/тя има развита способност да ги 

прехвърля от една ситуация към друга, която е обусловена от работата.  

Може да повторите това упражнение с всички аспекти свързани със ситуации от 

живота. Идеята е да го/я изненадате с това, колко много умения, които подлежат на 

прехвърляне в различни сфери, той/тя притежава! 

Може би, той/тя няма да е мислил/а, че тези умения са ценни за работодателите, но 

всъщност са! Те стават много полезни на работодателя, когато той/тя ги адаптира за 

употреба на работното място. 

Например, ако той/тя няма работен опит в офис, може да открие, че има необходимите 

умения от други области на живота, например чрез попълване на битови сметки, 

правене на запитвания по телефона, писане на писма за оплакване и т.н. 

 

Дейност “Как да направим клиента с увреждане по-желан от 

работодателите?”  

 

Може, да се използва: 

 За развитие на самоувереност, вербални и невербални комуникационни 

умения, и умения за просоциално поведение.  

Тема на дискусия 

За да се увеличат продажбите на даден продукт е необходимо, да се продава по-

ефективно. Това може да бъде направено чрез по-добра реклама, чрез вербална и 

невербална комуникация; правейки продукта по-полезен или с по-естетичен външен 

вид, или дори чрез добавяне на нови характеристики. 
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Също като продукта, вие също трябва да направите клиентите си по-продаваеми (по-

желани от работодателите), за да увеличите техния успех правейки правилното 

впечатление и потенциално подсигурявайки си повече предложения за работа. Това 

може да бъде направено, чрез по-ефективно продаване на себе си чрез вербална и 

невербална комуникация; подобряване на просоциалното им поведение и 

себепредставяне и чрез придобиване на нови умения, квалификации и опит.  

Инструкции 

 Договорете се за продължителността на времето за размяна на идеи, за това 

как той/тя ще направи своя избран обект по-продаваем. 

 Запишете неговите/нейните открития и поставете реалистични краткосрочни и 

дългосрочни цели за постигането на нещата избрани за увеличаване на тяхната 

продаваемост. 

Резултати 

Клиентът ще идентифицира подобренията, които може да направи със себе си и това 

как тези подобрения могат да бъдат постигнати, докато разпознава огромния 

позитивен ефект, който тези стъпки могат да имат върху работната заетост и успеха, 

като цяло. 

 

 

Тест“Какво казва езикът на тялото ти?” 

В международно изследване проведено от проф. Алберт Мерабайан (Albert Mehrabian) е 

установено, че: 

 55% от първото впечатление формиращо се за всеки човек, се състои от това как е 

възприето неговото присъствие  

 38% се състои от това как комуникираме невербално и как това се възприема 

 Изумително, но само 7% от първото впечатление се състои от това което наистина 

сме казали.  

И така 55% от нечие първо впечатление за нас се състои от нашият външен вид, който 

включва – височина, тегло, цвят, прическа, аксесоари, облекло и др.  
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Имиджът е толкова важен, защото влияе на това как самите ние се чувстваме. Когато 

чувстваме, че се представяме добре, ние печелим увереност и самочувствие. 

Процесът се нарича цикъл на успеха. 

Помолете вашия клиент, да отговори на следните въпроси, като избере един от трите 

отговора. Това е просто за забавление, но той/тя ще намери полезен инструмент при 

откриването на съобщенията, които дава или получава от другите. 

Отговорите давани на всеки въпрос са базирани върху основните мнения и възгледи 

на главните експерти по език на тялото. 

Въпроси 

 

1. Какво казват кръстосаните ръце? 

a. Аз съм умен и порядъчен. 

b. Страхувам се от теб! 

c. Не съм съгласен с теб! 

 

2. Какво означава наклонената глава? 

a. Не разбирам, какво казваш. 

b. Много се интересувам, от това което казваш. 

c. Боли ме вратът, затова трябва да наклоня малко глава. 

 

3. Какво казва глава подпряна на ръката? 

a. Заинтересован съм, кажи ми повече… 

b. Скучно ми е. 

c. Имам много тежка брадичка. 

 

4. Какво казва намръщеното лице? 

a. Ще заплача. 

b. Притеснен съм. 

c. Упражнявам лицевите си мускули. 
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5. Какво означава, ако държиш отворените си длани пред себе си? 

a. Гладен съм, ще ми дадеш ли храна? 

b. Отворен съм за предложения/Нямам нищо против. 

c. Искам, да те прегърна. 

 

6. Какво означава стисната ръка? 

a. Ще те ударя. 

b. Държа нещо. 

c. Нервен съм. 

 

7. Какво ще си помисли някой, ако триете очите си? 

a. Очите ме парят. 

b. Уморен съм. 

c. Не мога да видя, за какво говори. 

 

8. Какво означава, когато триете задната част на врата си? 

a. Схванат ми е врата. 

b. Фрустриран съм. 

c. Нервнича. 

 

9. Как ще се интепретира, ако държите ръка на гърдите си? 

a. Получавам инфаркт. 

b. Влюбен съм в теб! 

c. Наистина мисля това, което казах и се чувствам развълнувам от него. 

 

10. Какво означава, когато се люлеете напред-назад на мястото си? 

a. Скучно ми е! 

b. Чувствам се неудобно. 

c. Аз съм енергичен човек. 
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11. Какво впечатление ще направите, ако сложите крака си върху някакъв предмет? 

a. Чувствам се, като у дома си и ми е удобно тук. 

b. Не следвам правила и няма, да следвам и твоите! 

c. Аз съм груб и нахален. 
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Отговори 

1. b или c 

2. a или b 

3. a или b 

4. a или b 

5. b или c 

6. b или c 

7. a или b или c 

8. a или b или c 

9. b или c 

10. a или b 

11. a или b или c. 

 

Вие, като консултант по ПЗ, може да използвате следните обяснения при разговора си 

с клиента: 

Причината, поради която има два или три верни отговора на тези въпроси е че позите 

могат, да бъдат интерпретирани по различни начини, в зависимост от ситуацията. 

Например, ако говорим за професионална ситуация, като интервю, бизнес-среща или 

събитие за опознаване, ще се изисква формално поведение. 

Като въртите очи или ги триете у дома или със свой роднина или добър приятел, може 

да е приемливо, но във формална ситуация същото това поведение, ще се възприеме 

различно. В особени случаи, да поставите крак на масата или на бюрото ще бъде 

възприето, като крайно грубо и ще направи много лошо впечатление на 

интервюиращия. 

Много хора са гнусливи относно очите и намират за непоносимо, да гледат как някой 

си бърка в очите. Триенето на очи може да бъде интерпретирано, като умора и 

невъзможност, да внимавате изцяло в разговора. Това не е впечатлението, което 

искате да създадете. 

Някои от тези пози, могат да бъдат разгледани различно, в зависимост от формата на 

комуникация, която използва заедно с тях. 

Например, накланянето леко на главата, докато кимате, би показало интерес към 

нещо, което е казано, докато само накланянето на главата, може да бъде възприето, 

като скука. 
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Надяваме се, че този куиз ви показа важността на жестовете и многото позитивни и 

негативни начини, по които те могат да бъдат възприети. 

 

 

 

Работен лист “Невербална комуникация” 

Би било много важно и ползотворно за вашия клиент, ако проведете сесия относно 

важността на невербалната комуникация, така наречената “Какво казва езикът на 

тялото ти?” 

Може, да използвате изброените съвети, като допълнителен материал, който включва 

успешни съвeти, които клиента може да приложи по време на интервю на работа.  

Поза 

 Уверената поза ви прави да изглеждате уверени, но също така и ви кара да се 

чувствате така.  

 Да седите изправени и леко да се навеждате напред в стола, може да каже много 

неща за вас. Показва, че сте заинтересовани, увлечени и участвате в разговора.  

 Трябва, да седите на преднача част на стола. Това ви прави, да изглеждате будни 

и заинтересовани, и прави ставането по-лесно също така.  

 От друга страна, изсулената поза предполага нисък дух и енергия, и 

незаинтересованост от ситуацията.  

 Добрата поза прави повече от това просто да ви дава авторитетно присъствие. 

Също така е добра за мускулите и костите ви.  

 Да стоите изправени и да вървите целенасочено може да даде присъствие, дори и 

на най-дребния и най-нервния човек. Опитайте! Ще се почувствате различно.  

 

Жестове 

 Жестовете често илюстрират, как се чувствате и какво мислите. Да използвате 

жестове, когато говорите ви помага, да направите своя разговор или бизнес 

презентация по-изразителна и интересна. Жестовете подчертават най-важната 

част от това, което искате да изразите. 
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 Бъдете на ясно, че жестовете могат, да бъдат подвеждащи. Те понякога 

предизвикват неадекватни чувства. Например, ако стоите или седите с кръстосани 

ръце, може да изглеждате студен/а, надменен/на или ядосан/а. 

 Много жестове, като кръстосаните ръце, са несъзнателни, затова може да се 

наложи вие, като консултант по имиджа, да ги идентифицирате и да предложите 

по-подходящи, които да ги заменят. 

 

 

 

Лицеви изражения 

Съгласно някои изследователи, съществуват седем основни емоции, които хората 

изразяват по един и същи начин, без значение към коя култура принадлежат. Това са: 

щастие, тъга, изненада, страх, гняв, отвращение и притеснение. Когато някоя от тези 

емоции е показана ясно на нечие лице, ние веднага я разпознаваме. 

Възможно е да се научите, да замаскирате тези чувства, за да не обидите някого или 

да изразите емоция или мнение, които по-скоро бихте задържали за себе си. Някои 

лицеви изражения са трудни за скриване. Стягането на челюстите и изпъването на 

устните е често несъзнателно и може да сигнализира за чувства на тревога или гняв. 

Повдигнатите вежди могат да показват объркване или изненада. Чрез осъзнатост и 

усвояване на лицевите изражения ще можете да създадете у другите по-позитивно 

впечатление за себе си.   

Ако забравите всичко друго... не забравяйте, да се усмихвате. Изглежда просто, но 

усмивката изминава дълъг път, както в работата, така и в личните взаимоотношения. 

В повечето ситуации усмивката улеснява хората и казва на тези около вас, че вие се 

радвате на тяхното присъствие. Също така, ви помага да се отпуснете и служи за 

улесняване на интервюиращия.  

Зрителен контакт 

Зрителният контакт създава разбирателство и доверие – две много важни неща, когато 

се срещате с потенциален работодател. 

Като говорител, добрият очен контакт способства да покажете увереност. Като 

слушател, очният контакт показва уважение и интерес към онова, което е казано. 
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100%-нтния очен контакт, обаче, е смущаващ. В типичен разговор говорителят го 

осъществява около 40% от времето, докато слушателя през около 70%. 

Зрителният контакт може, да бъде малко труден, ако имате увреждане на зрението, но 

не е невъзможно, да създадете илюцията за такъв. Създаването на тази илюзия може 

да бъде постигнато, чрез гледане в посоката на гласа на говорещия и регулирайки 

погледа си в зависимост от това, дали говорителят е прав или седнал. Ще сте в 

състояние, да подобрите точността на погледа в хода на разговора.  

Като консултант по ПЗ, може да дадете следните насоки за подобряване на 

представянето по време на интервю: 

Невербалните форми на комуникация, могат да бъдат особено силни при комуникация 

лице в лице, каквато е интервюто. 

1. Първо, приближете се към интервюиращия с усмивка на лицето. Това ще ви 

даде увереност, а на него/нея усещане за топло представяне. Направете това, 

без значение, колко притеснени се чувствате. 

2. Осигурете зрителен контакт, докато се приближавате към човека.  

3. Когато се почувствате уверен, представете себе си и попитайте другия човек за 

името му. Понякога е за предпочитане първо вие да попитате, защото това ви 

дава контрол върху разговора. Това е превенция срещу ситуации, в които не сте 

сигурни, дали човекът се обръща към вас или към някой друг.  

4. Може да е добра идея, когато влезете в ситуация на интервю, да протегнете 

ръка, когато се правят представянията. Може да провокирате ръкостискане при 

пристигането или напускането си. Това ще ви направи, да изглеждате уверени и 

ще избегнете ситуациите, в които няма да сте разбрали, кога някой ви протяга 

ръка. 

5. В съответствие с пола и статуса на човека протегнете ръка и направете твърдо 

ръкостискане. Като правило, трябва да се опитате да достигнете до твърдостта 

на ръкостискането на другия. 

 

 

Работен лист “Вербално общуване” 
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Тази работен лист е полезен инструмент за търсещи работа, които искат да подобрят 

начина, по който използват гласа си. 

Първата стъпка на консултантът по ПЗ е да обясни на клиента, че той/тя може да 

използва гласа си като средство за убеждаване. 

Може да използвате следната информация за провеждане на сесията: 

Гласът е често първата точка на контакт в работата и други взаимодействия. Да 

говорите добре ви дава допълнитела увереност. Голяма част от първото впечатление, 

което правите някъде е свързано с гласът ви. Не ми вярвате? Спомнете си за училище 

и колко много сте подразбрали за новия учител от първите му думи! 

Всички ние говорим, но малко от нас го правят умело! Всички разказваме истории, но 

много от нас не са наясно с това колко много!  

Как работи гласът ни? 

Вашият глас прави директен контакт с вашия слушател. Електрическата енергия във 

вашия мозък се преобразува в кинетична енергия в ларинкса, която става звукова 

енергия под формата звукови вълни пътува от вашата уста със скоростта на звука. 

След това се преобразува в кинетична енергия отново, като кара тъпанчето на 

слушателя, да вибрира и накрая отново в електрическа енергия, когато слушателят 

разбира думите ви. Всичко това отнема по-малко от секунда!  

 

Най-важни съвети за внушителен глас са: 

 Пийте много вода – редовното пиене на вода (не кафе, чай и др.) е най-добрия и 

най-простия начин да запазите гласът си здрав. Вокалното здраве е пряко свързано 

с нивата на хидратация на тялото ви. 

 Дишайте умерено – вашият глас трябва да е винаги подкрепен от достатъчно 

количество въздух, когато говорите. 

 

Можете да предложите на клиента си следните упражнения. 

Упражнение първо 

Опитайте това упражнение, за да тренирате гласа си. 

 Изправете се и поставете ръка на стомаха си.  
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 Издишайте напълно, усетете начина, по който стомахът подпомага изтласкването 

на въздуха навън.  

 След това просто освободете цялото напрежение от мускулите на корема си и 

позволете това отпускане, да стане начало на дълбоко поемане на въздух.  

 Упражнявайте се продължително, докато това стане ваша втора природа! 

 Пейте – когато сте в къщи, пътувате в кола, когато можете! Пейте свободно и 

удобно (не насилвайте силата на гласа си) и това ще заздрави гласа ви.  

 Припявайте си и говорете. 

 

Упражнение второ 

 Вземете стихотворение или песен, която знаете много добре и го/я изпейте бавно.  

 Направете го, като монах, само с една нота, удължавайки възможно най-много 

всеки звук. Насладете се на усещането как звукът изпълва устата ви.  

 Изпейте го поне веднъж. След това, започнете отново, изпейте единия ред след 

това кажете следващия!  

 Когато говорите, позволете на енергията на пеенето, да се пренесе към говора. 

 Говорете безмислици! – упражнявайте се със следното упражнение с приятели и 

колеги.  

 

 

 

Упражнение трето 

 Проведете разговор, без да използвате истински думи – по този начин само тонът 

на гласът ви ще бъде способен, да пренесе значението. 

 Изграйте това за добър период от време, след това преминете направо към думи, 

но се опитайте, да запазите същия тон и ритъм. 
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Дейност “Скоростно интервю”  

Инструкция към консултантът по ПЗ, за това как да направи импровизирано 

сскоростно интервю:  

Цели 

 Да се даде на търсещия работа с увреждания реалистичен опит от интервю за 

работа по иновативен и ефективен формат.  

 Да се придобие незабавна полезна обратна връзка, която може да използва, за да 

подобри своята техника на интервю.  

 Да срещне и да се облагодетелства от опита и знанието на професионалистите от 

водещи компании.  

План 

Стаята може да бъде подредена, както желаете. Ние препоръчваме: 

 Малки маси подредени в кръг или линия от маси подредена в U-образна формация. 

 Едно място за сядане от всяка страна на всяка малка маса или по подобен начин 

по дължина на дългите маси (подсигурявайки на всяка двойка пространство, в 

което да си говори без да притеснява другите). 

 Водещият стои в предния край на стаята с хронометър, звънец и всякакво друго 

необходимо оборудване. 

 Всички интервюирани седят от едната страна – или с лице навътре или с лице на 

вън от кръга или центъра.  

 Интервюиращите седят с лице към интервюираните. 

Синхронизиране (тайминг) 

 Всяко скоростно интервю трае три минути.  

 След това на интервюиращият се дават 30 секунди, за да направи някакви 

допълнителни писмени коментари за обратна връзка относно интервюирания. 

 След това на интервюиращият се дава още една минута, за да даде вербално 

обратна връзка на интервюирания.  

 След това се дават 30 секунди на интервюиращия, да се премести до следващия 

интервюиран.  

 Целият процес се повтаря! 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
62 

 

 

Въпроси 

Може да използвате въпросите за скоростно интервю или каквито въпроси 

предпочитате базирайки се на опита си, като интервюиращ. 

1. Защо искате, да работите тук? 

2. Какъв опит имате за тази работа? 

3. Какви са отговорностите на сегашната ви работа? 

4. Как вашата сегашна работа се свързва с корпоративните цели на компанията? 

5. Кой аспект от сегашната ви работа е най-важен? 

6. Какви са най-големите ви постижения? 

7. Какво не харесвате в работата си? 

8. Колко дълго мислите, да останете с нас? 

9. Разкажете ми за себе си. 

10. Какво ви е интресно във вашата работа? 

11. Коя е най-голяма ви сила? 

12. Кое е това нещо, което можете да направите за нас, което никой друг не може? 

13. Опишете проблем, с който е трябвало да се справите? 

14. Предпочитате да работите сам или в екип? 

15. Какво бихте искали, да се случи след пет години? 

16. Защо трябва да ви наема? 

17. Кои са слабите и силните ви страни? 

18. Как виждате себе си след десет години? 

19. Какво ви кара, да си мислите, че сте достатъчно квалифициран за тази работа? 

20. Можете ли да работите под напрежение? 

21. Защо напускате настоящата си работа? 

22. Защо трябва, да ви наемем? 

23. Защо искате, да работите за нас? 

 

Особено важно е да бъдете възможно най-критични и чести, с цел търсещите работа, 

да получат, колкото се може по-голяма полза от упражнението. 
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Вие, като консултант по ПЗ, може да предоставите следните изяснения и насоки 

относно тези трудни въпроси: 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Защо искате, да работите 

тук? 

 Предварителното проучване ще помогне на клиента да открие добрите черти на 

компанията – той/тя може да си каже например, „Аз вярвам, че вашата компания 

може да ми предостави стабилна и щастлива среда за работа“.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какъв опит имате за тази 

работа? 

 Клиентът трябва, да „продаде“ себе си.  

 Той/тя трябва да знае, кое е важно за работодателя.  

 Всички компании търсят някого, който може да направи нещо различно за шест 

месеца.  

 

Ако клиентът не знае, какво включва работата може да попита: 

 Какъв тип работа ще се изисква от мен? 

 Какви са основните отговорности на ..... ? 

 

Този въпрос има три нива:  

 Клиентът трябва да знае, дали ще пасне на организацията. 

 Показва колко знае или не знае в момента. 

 Ако не разбира работата, ще бъде изхвърлен от там. 

 

Винаги съветвайте клиента, да избягва жаргона.  

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Как вашата работа се 

отнася към изпълнението на корпоративните цели? 

 Това проверява неговата/нейната способност, да изпълнява работата си, като част 

от екипа. 
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Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Кой аспект от вашата 

работа е най-важен? 

 Грешен отговор на този въпрос може да го/я изхвърли от надпреварата. 

 Въпросът засяга разпределението на времето, приоритетизирането и избягването 

на задачи. 

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какво не харесвахте в 

предишната си работа? 

 Повечето интервюта започват с въведение относно сферата на действие на 

компанията, това може да помогне на клиента да отговори на въпроса.  

 Посъветвайте го/я да се стреми отговорите да са кратки и позитивни, например 

„харесвах всичко в работата си“. 

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Колко дълго имате 

намерение, да останете с нас?  

 Обяснете на клиента си, че интервюиращият може би на този етап мисли, да му/й 

направи предложение за работа. 

 Търсещият работа може да върне топката в тяхното поле, като отговори например 

„Бих искал/а да остана, докато допринасям за работата. Колко дълго вие ме 

виждате, че ще остана?“. 

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какво бихте искали, да 

правите след пет години? 

 Посъветвайте, че отговорът трябва да показва желание, да бъде признат/а, като 

професионалист и отборен играч.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какви са вашите 

квалификации? 

 Клиентът е добре да се убеди, дали става въпроса за професионални или 

академични?  
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Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Кои са най-големите ви 

постижения? 

 Посъветвайте клиента, да поддържа отговорите си професионални/свързани с 

работата.  

 Информацията в CV-то на клиента ще му/й помогне да отговори на този въпрос.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Коя е най-голямата ви 

сила? 

 Клиентът може да се ръководи от CV-то си.  

 Припомнете на клиента, че той/тя трябва да демонстрира: надеждност, упоритост, 

добра реактивност на промяна.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какво е интересното във 

вашата работа? 

 Уверете се, че клиентът разполага с достатъчно информация, за да отговори.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Защо аз трябва да ви 

наема? 

 Тук клиента трябва да даде кратък и целенасочен отговор.  

 Той/тя може да повтори описанието на работата и уменията си.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какво е това, което бихте 

могли да направите за нас, което никой друг не може?  

 Използвайте описанието на работата и на това, което той/тя може да прави – 

свържете с постиженията.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Опишете проблем, който е 

трябвало да решите 

 Този въпрос е измислен, за да даде достъп до неговите/нейните аналитични 

умения.  

 Посъветвайте го/я да използва този модел за пет-степенен отговор:  

a. Разглеждане на проблема.  
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b. Достъп до скрити фактори.  

c. Идентифициране на скрити решения.  

d. Отчитане на последиците и цената на приложените решения.  

e. Препоръчано решение и търсене на съвет или одобрение.  

 След това клиентът може да даде пример. 

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Какво е това, което сте 

направили, което показва инициатива?  

 Това оценява, дали вашия клиент е такъв който прави нещата, който ще спести 

време, пари и усилия.  

 

Въпрос, който може да бъде зададен от работодател: Предпочитате да работите 

сам или в екип?  

 Преди да отговори клиентът ви трябва да се увери, че знае как се изисква от 

него/нея да работа на предлаганата работа.  

 

 

Тук ви предлагаме 6 въпроса, които клиентът може да зададе на края на 

интервюто:  

 

1. Ако ме наемете, какви ще бъдат специфичните ви изисквания към мен?  

2. Защо позицията е свободна?  

3. Какво бихте искали най-много да внесе работникът в компанията?  

4. Как изглежда един типичен работен ден?  

5. Какви са възможностите за развитие на кариера?  

6. Какво може да се надява да постигне някой, който се представя добре на това 

ниво? 

 

Работен лист “Начало на търсене на работа” 

Започването на процес на търсене на работа може да бъде обезсърчителна задача за 

вашия клиент с увреждане. Има объркващо голям брой работни позиции на пазара на 
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труда и понякога може да бъде трудно за клиента ви да разбере, дали да кандидатства 

за позицията. 

Посъветвайте го/я преди за започне да изпраща CV или да попълва форми за 

кандидатстване трябва да помисли къде се намира. Това включва:  

 Нейните/неговите знания – вие, като консултант по ПЗ, може да зададете 

следните въпроси: Какво знаеш? Какви предмети си изучавал/а? Какви 

квалификационни курсове си посещавал/а?  

 Неговите/нейните умения - вие, като консултант по ПЗ, може да зададете 

следните въпроси: Какво правиш добре? За какво хората ти правят комплименти?  

 Неговия/нейният опит - вие, като консултант по ПЗ, да зададете следните 

въпроси: Каква работа и роля си изпълнявал/а в миналото? Какво научи? Къде си 

бил най-успешен/успешна?  

 Неговите/нейните интереси - вие, като консултант по ПЗ, да зададете следните 

въпроси: На правенето на какво се наслаждаваш най-много? Към какво изпитваш 

влечение? Какви хобита или интереси имаш?  

 Неговите/нейните ресурси - вие, като консултант по ПЗ, да зададете следните 

въпроси: Какъв финансов ресурс можеш да си позволиш? Какви контакти имаш? 

Кой е готов, да ти помогне?  

 

Важно е също така да го/я водите към мислене относно, какъв/каква би желал/а да 

бъде. Поставянето на работните цели може да включва:  

 От какъв тип заетост се интересува? 

 Колко далече е готов/а да пътува до работа и дали може да го прави 

самостоятелно? 

 

 

 Работен лист “Търсене на умения” 

 

Осигуряваме ви този самооценъчен въпросник за умения. Той оценява следните три 

характеристики, които са много важни за успешно включване на пазарът на труда от 

вашия клиент с увреждане. 
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Компетентост – способността да изпълни дадена задача; 

Умение – заучен капацитет или талант, да се постигнат някои очаквани резултати; 

Качество – присъщите на клиента черти на характера. 

 

Вие можете да използвате следния списък, за да оцените качествата, уменията и 

компентностите, които клиентът притежава или има нужда да развие. Списъкът 

съдържа 73 айтема, които ще може да оцените по следната скала:  

  

1 – Не, това не е типично/характерно за него/нея. 

2 – Той/тя има някакъв потенциал, но има нужда да го развие. 

3 – Да, това е много типично/характерно за него/нея. 

 

 Помолете вашия клиент да отговори по 

един от трите начина: 

1 2 3 

Умение, компетентност или качество: Не, това не 

е типично 

за мен. 

Имам 

потенциал, 

но трябва 

да го 

развия. 

Да, това е 

типично за 

мен. 

1. Мога да организирам времето си.    

2. Мога да разпределям финансови ресурси.    

3. Мога да използвам устройства, като 

касови апарати, охранителни стистеми, 

услуги като тези за плащане по интернет, и 

т.н.  

   

4. Мога да управлявам човешки ресурси.    

5. Мога да извършвам две или повече    
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дейности едновременно. 

6. Мога да определям приоритетите си.    

7. Мога ефективно да планирам 

изпълнението на целите си.  

   

8. Имам приятели, които са много различни 

откъм възраст, професия.  

   

9. Имам толкова приятели, от колкото имам 

нужда. 

   

10. Мога свободно да говоря с хора, които не 

познавам добре.  

   

11. Мога да работя в мултикултурна среда.     

12. Аз съм добър слушател.    

13. Свикнал/а съм да работя и уча с много 

хора.  

   

14. Мога да избирам подходящата за мен 

техника (компютри, офис техника и т.н.).   

   

15. Мога да избера подходящата за мен 

специфична задача техника.  

   

16. Интересувам се от технологии.    

17. Поддържам и се справям с техника.     

18. Мога да идентифицирам различни 

алтернативи в дадена ситуация.  

   

19. Мога да откривам различни решения в 

дадена ситуация.  
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20. Имам способността да адаптирам 

личностните си качества към различни 

ситуации.  

   

21. Мога да преодолявам 

трудности/предизвикателства.  

   

22. Мога да идентифицирам подходящия 

ресурс/подкрепа.  

   

23. Имам креативно мислене.     

24. Имам добра и услужлива памет.     

25. Имам способността да уча.    

26. Имам способността да обосновавам 

решенията (Способността да оценям дадено 

събитие от различни гледни точки отчитайки 

различните обстоятелства произтичащи от 

него)  

   

27. Адаптивна личност съм.     

28. Имам гъвкаво поведение в различни 

ситуации.  

   

29. Мога да поемам лична отговорност.     

30. Аз съм човек, който уважава себе си.    

31. Показвам своята независимост в 

действията и поведението си.  

   

32. Аз съм честен и заслужаващ доверие 

човек.  

   

33. Мога да бъда постоянен.    
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34. Мога да използвам и да преценям 

информация. 

   

35. Мога да търся и намирам подходящата 

информация.  

   

36. Използвам компютри за обработка на 

информацията. 

   

37. Доста често участвам в дискусии с 

приятели и колеги.  

   

38. Давам и получавам информация по 

телефона.  

   

39. Мога да изразя мнението си.    

40. Вземам участие, като член на екипа.    

41. Участвам в общности (обединения от 

хора, създадени в името на конкретна цел 

или от общи интереси, като например 

различни съюзи на хора с увреждания или 

професионални съюзи, като съюз на 

артистите например).  

   

42. Аз съм част от организация (публична, 

частна или неформална група от хора).  

   

43. Мога да поемам лична отговорност в 

общи задачи.  

   

44. Мога да бъда подкрепящ и съдействащ с 

колегите си.  

   

45. Мога да работя с MS Word.    
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46. Мога да използвам компютър и видео 

връзки. 

   

47. Мога да работя с MS Excel.    

48. Мога да използвам различни 

компютърни програми. 

   

49. Мога да изпращам съобщения по факс.    

51. Мога да форматирам документи.    

52. Мога да използвам подпомагащи 

чертежи.  

   

53. Недостатъците правят решението ми 

твърдо. 

   

54. Никога не отлагам това което трябва да 

се направи незабавно.  

   

55. Когато работя с други хора, обикновено 

имам по-добри резултати от тях.  

   

56. Трудно ми е да се откажа от сложна за 

мен задача.  

   

57. Ако ми липсват дадени знания за 

изпълнението на задача съм готов/а да 

работя здраво, за да ги придобия.  

   

58. По-склонен/по-склонна съм да изпълня 

задачите, отколкото да контролирам 

изпълнението им. 

   

59. Чувствам се по-добре, когато 

изпълнявам задачи дадени ми от друг.     
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60. За мен е важно да получа одобрение от 

властта.  

   

61. Харесва ми да ръководя изпълнението 

на задачите.  

   

62. Мога да обясня на хората моята гледна 

точка.  

   

63. Мога да инициирам организацията на 

работни (спортни, за забавление) групи.  

   

64. Мога да поемам отговорност.     

65. Предпочитам аз да говоря, а другите да 

ме слушат, пред обратното. 

   

66. Мога да формулирам добре 

изказванията си.  

   

67. Когато определен проблем се обсъжда, 

предпочитам да взема думата. 

   

68. Не се притеснявам, когато трябва да 

говоря пред публика.  

   

69. Харесва ми да съм в центъра на 

вниманието. 

   

70. Мога да запазя равновесието си, дори 

когато съм наистина притеснен/а.  

   

71. Мога да говоря чужди езици.    

72. Знам два чужди езика.    

73. Уча чужди езици доста лесно.    
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Анализ на уменията: 

Може да използвате следната квалификация, за да определите: неговите/нейните 

силни умения, онези които намирате за нужно да развиете и качествата (айтеми 23-

33), коийто той/тя притежава, коите ще бъдат полезни, както в професионален, така и в 

личен аспект.  

1-7 Организационни умения 

8- 13 Комуникативни умения 

14- 17 Работа със средата 

18- 22 Решаване на проблеми 

23- 33 Личностни качества 

34- 36 Обработка на информация 

37- 44 Работа в екип 

45- 52 Компютърна грамотност 

53- 57 Мотивация 

58- 60 Предпочитание да изпълнява пред това да ръководи 

61- 65 Лидерство 

66- 70 Умения за презентации 

71- 73 Чужди езици 

 

Тест“Добър отборен играч ли сте?” 

Този въпросник ще ви помогне, като консултант по ПЗ, да идентифицирате 

интерперсоналния стил на клиента си, в качеството му на отборен играч. Важно е да 

посочите на клиента, че няма правилни и грешни отговори. 

Задайте на клиента си следните въпроси: 

1. По време на срещи на екипа, аз обикновено: 

      a. осигурявам на екипа техническите детайли и информация. 

b. поддържам екипа фокусиран върху мисията и целта. 

c. уверявам се, че всички се включват в дискусията. 

d. задавам въпроси относно целите и методите. 

2. Относно ръководителя на екипа аз: 

a. предлагам нашата работа да бъде ориентирана към целите. 

b. помагам да се изгради позитивен екипен климат. 
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c. съм склонен/склонна да изразявам несъгласие, когато е необходимо. 

d. предлагам съвет базиран на моята експертна област. 

3. Под стрес аз понякога: 

a. прекалявам с употребата на хумор и други инструменти за сваляне на 

напрежението. 

b. твърде директен/директна съм при общуването с останалите членове на екипа. 

c. губя търпение, когато трябва всички да се включат в обсъждането. 

d. оплаквам се на външни хора от проблемите в екипа. 

4. Когато се надигат конфликти в екипа, аз обикновено: 

a. настоявам за честна дискусия относно различията. 

b. привеждам доказателства за правотата на едната или другата страна. 

c. виждам различията, като основа за възможна промяна в насоката на екипа. 

d. опитвам се да сваля напрежението с подкрепяща или хумористична 

забележка. 

5. Другите членове на екипа обикновено ме виждат, като: 

a. истински. 

b. гъвкав. 

c. окуражаващ. 

d. откровен. 

6. Понякога съм: 

a. твърде силно ориентиран към резултата. 

b. твърде безгрижен. 

c. самодоволен. 

d. недалновиден. 

 

7. Когато нещата в екипа се объркат, аз обикновено: 

a. настоявам върху засилване на акцента на слушането, обратната връзка и 

участието. 

b. настоявам за откровена дискусия върху нашите проблеми. 

c. работя усилено, за да осигуря повече и по-добра информация. 

d. предлагам, да преразгледаме основната си мисия. 

8.  Рисковано участие в екипа за мен е: 

a. да оспорвам някои аспекти от работата на екипа. 
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b. да притискам екипа да повиши стандартите за представянето си. 

c. да работя извън дефинираната си роля или сфера на работа. 

d. да давам на членовете на екипа обратна връзка относно поведението им в екипа. 

9. Понякога другите членове на екипа ме виждат, като: 

a. перфекционист. 

b. нежелаещ, да преоцени мисията или целите на екипа. 

c. несериозен относно изпълнението на истинската работа. 

d. дребнав. 

10. Вярвам, че решението на екипните проблеми изисква: 

a. сътрудничество на всички членове на екипа. 

b. високо ниво на умения за слушане. 

c. желание да задавам трудни въпроси. 

d. добри солидни данни. 

11. Когато се формира нов екип, аз обикновено: 

a. се опитвам да се запозная и да се опозная с останалите членове на екипа. 

b. задавам насочени въпроси относно нашата цел и методи. 

c. искам да знам, какво се очаква от мен. 

d. търся яснота относно нашата основна мисия. 

12. Понякога карам другите хора да се чувстват: 

a. нечестни, защото не могат да бъдат толкова конфронтиращи се, като мен. 

b. виновни, защото не живеят по моите стандарти. 

c. с малък ум, защото не могат да мислят широкообхватно. 

d. нещастни, защото не се интересуват от това как хората се отнасят един към друг. 

13. Вярвам, че ролята на лидера на екип е: 

a. да осигури ефективно разрешение на бизнес проблеми. 

b. да помогне на тима да си постави краткосрочни и дългосрочни цели. 

c. да създаде климат на вземане на решения с участие от всички. 

d. да извеждат различни идеи и предизвикателни предположения. 

14. Вярвам, че екипните решения, трябва да се базират на: 

a.  мисията и целите на екипа. 

b. консенсус между членовете на екипа. 

c. открита и откровена оценка задачите. 

d. тежестта на доказателствата. 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
77 

 

15. Понякога аз: 

a. виждам климата в екипа, като самоцел. 

b. играя адвокат на дявола, твърде дълго. 

c. не успявам, да видя важността на ефективния процес в екипа. 

d. надценявам статегическите задачи и омаловажавам изпълнението на 

краткосрочните задачи. 

16. Хората често ме описват, като: 

a. независим. 

b. зависим. 

c. с богато въображение. 

d. участващ. 

17. През повечето време аз съм: 

a. отговорен и работоспособен. 

b. ангажиран и гъвкав. 

c. ентусиазиран и с чувство за хумор. 

d. честен и автентичен. 

18. По отношение на останалите членове на екипа аз понякога се дразня, когато те 

не: 

a. преразглеждат целите на екипа, за да проверят напредъка. 

b. не виждат важността на добрата екипна работа. 

c. възразяват на действия на екипа, с които не са съгласни. 

d. завършват екипните си задължения на време. 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕСТА ЗА ЕКИПНА РАБОТА 

Инструкции: 

1. Моля, прехвърлете отговорите на въпросника на тази страница. 

2. Моля, бъдете внимателни, когато записвате числата, защото редът на буквите 

се мени за всеки въпрос. Например във въпрос №1, редът е a, b, c, d, а във 

въпрос №2, редът е d, a, b, c.  
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Въпрос Пожертвовател Сътрудник Комуникатор Предизвикател  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A B C D 

2. D A B C 

3. C D A B 

4. B  C D A 

5. A B C D 

6. D A B C 

7. C D A B 

8. B C D A 

9. A B C D 

10. D A B C 

11. C D A B 

12. B C D A 

13. A B C D 

14. D A B C 

15. C D A B 

16. B C D A 

17. A B C D 

18. D A B C 

 

ОБЩО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най-високия брой отговори определя първичния/основния стил на екипна работа на 

клиента ви. Ако неговите/нейните най-високи бройки са същите или през три точки 

един от друг, отчете и двата стила, като водещи. Най-ниския резултат определя 

неговия/нейния най-малко активен стил. 

Основния стил на клиента определя набор от поведения, които той/тя използва най-

често, като член на екипа. Това не означава, че това е единствения стил, който 

използва. Всички ние имаме капацитета да използваме, който и да е от трите стила. 

Ние просто използваме един от тях – нашия основен, най-често. 
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Тест“Кариерни предпочитания” 

Търсещите работа хора с увреждания често омаловажават кариерните си 

предпочитания, когато избират позициите, за които кандидатстват, но въпреки това 

те могат да бъдат решаващия фактор за успех и щастие на работното място. 

Кариерните предпочитания са свързани повече с контекста на работата, отколкото 

с работното място. Например, един човек търсещ работа може да избере работа 

заради нейната близост до вкъщи или защото предлага шансове за пътуване. 

Може да бъде много важно за някои хора с увреждания, да работят с хора, които 

харесват и с които могат да се сближат; за други това няма абсолютно никакво 

значение. За някои хора с увреждания същината на изпълняваните работни задачи 

не е толкова важна, колкото тези контекстуални предпочитания. 

В този въпросник вие може да оцените, колко важни са тези фактори за вашия 

клиент с увреждане при планиране на неговата/нейната настояща (или възможна 

бъдеща) кариера използвайки скалата от 1 до 5, с 1 „изобщо не е важно“ и 5 „много 

важно“.  

 

Изобщо не 

е важно 

Не е 

важно 

Важно до 

известна 

степен 

Важно Много важно 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Фактори Кариерни предпочитания 

Оградете с кръг 

някой от 

отговорите 

Независимост Способност, да работя самостоятелно без 1 2 3 4 5 
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постоянна супервизия. 

Социално 

благополучие 

Желание да работя с особено приятелски 

настроени, съпричастни хора, с които се 

чувствам добре. 

1 2 3 4 5 

Развитие на 

себе си 

Желание да имам отлична възможност, да 

развивам уменията и способностите си, колкото 

е възможно повече. 

1 2 3 4 5 

Креативност Да осъществявам или да правя нещо 

оригинално, да бъда иновативен/-вна, дори 

дързък/дръзка и да опитвам нови неща. 

1 2 3 4 5 

Постижения Желание, да получавам по-висока от средната 

отплата за труда си, да бъда много добре 

платен/а. 

1 2 3 4 5 

Стил на живот Да бъда способен/способна да живея по свой 

собствен начин, независимо от работата, да не 

бъда социално ограничен. 

1 2 3 4 5 

Престиж Да виждам, че работата ми е разглежда, като 

важна от хората, с които работя и от 

обществото, като цяло. 

1 2 3 4 5 

Алтруизъм Искам, да знам, че работата ми допринася за 

щастието, благоденствието и здравето на 

другите. 

1 2 3 4 5 

Сигурност Искам да се чувствам сигурен/сигурна, че няма 

да загубя работата си или ще мога да мина 

лесно през смяна на работата. 

1 2 3 4 5 

Ръководство и 

лидерство 

Искам да бъда отговорен за и да водя другите. 1 2 3 4 5 
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Физическа 

активност 

Искам да бъда активен на работа. 1 2 3 4 5 

Обкръжение Искам да работя в особено в удобна, 

привлекателна работна среда, може би в 

естетически приятна такава. 

1 2 3 4 5 

Пътуване Искам да имам шанс да пътувам в работа си на 

близо, национално и международно. 

1 2 3 4 5 

Местоположе-

ние 

Искам или се нуждая от работа, в която няма да 

ми се налага да сменям местоживеенето. 

1 2 3 4 5 

Приятелски 

настроен към 

семейството 

Желание да работя в организация, която 

предлага гъвкаво работно време и приятелско 

отношение към семейството. 

1 2 3 4 5 

Майчинство  Желание да имам кариера и да работя в 

организация, която приема позитивно 

майчинството 

1 2 3 4 5 

Приятелски 

настоен към 

различията 

Желание да работя за кариера в организация, 

която има позитивно отношение към 

различията.  

1 2 3 4 5 

 

 

Кое е най-важното ви кариерно предпочитание? 

1. 

2. 

3. 

Важно е да се идентифицират в каква степен неговите/нейните предпочитания за 

кариера са свързани с текущата ситуация и заедно да се вземе решение за 

неговият/нейният план за кариера. 
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Тест“Кои нужди са най-важни за вас? “ 

Този тест е полезен, когато консултирате вашия клиент с увреждане относно 

специфичен работен ангажимент върху който той/тя е работил/а или ще работи. 

Вземайки тази работа предвид, помолете вашия клиент да отговори на следните 

въпроси ограждайки числото, което най-много съответства на това неговите/нейните 

чувства относно айтема.  

 

Силно 

несъгласие  

Несъгласие Съгласие и 

несъгласие за някои 

неща 

Съгласие Силно съгласие  

1 2 3 4 5 

 

1 Правя възможно най-доброто, когато работата ми е много 

трудна. 

1 2 3 4 5 

 2 Опитвам, да подобря миналото си представяне. 1 2 3 4 5 

 3 Поемам премерени рискове и протягам шия за да видя нови 

неща. 

1 2 3 4 5 

 4 Опитвам се да избягвам всякакви добавени отговорности към 

работата си. 

5 4 3 2 1 

 5 Опитвам се да си съдействам с колегите си. 1 2 3 4 5 

 6 Когато имам избор предпочитам да работя в група, отколкото 

сам. 

1 2 3 4 5 

 7 Обръщам достатъчно внимание на чувствата на другите на 

работа. 

1 2 3 4 5 

 8 Предпочитам да върша собствената си работа и да оставя 5 4 3 2 1 
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другите да си вършат тяхната.  

 9 Изразявам несъгласията си с останалите свободно. 5 4 3 2 1 

10 Често се оказвам в разговори с тези около мен за неща, които 

не са свързани с работните задължения. 

1 2 3 4 5 

11 В работните си задачи се опитвам сам да съм си началник. 1 2 3 4 5 

12 Вървя по свой собствен път на работа, без значение от 

мнението на другите. 

1 2 3 4 5 

13 Често пренебрегвам правила и политики, които пречат на 

личната ми свобода. 

1 2 3 4 5 

14 Считам себе си за отборен играч в работата си. 5 4 3 2 1 

15 Давам най-доброто от себе си опитвайки се да работя заедно 

за дадена работа. 

1 2 3 4 5 

16 Търся активна роля в лидерството на групата. 1 2 3 4 5 

17 Опитвам се да избягвам, да се опитвам да убедя хората да 

гледат на нещата, като мен.  

5 4 3 2 1 

18 Често се оказвам в ролята на човек, който казва на 

останалите, как по-добре да си вършат работата. 

1 2 3 4 5 

19 Често работя, за да получа по-голям контрол над събитията 

около мен. 

1 2 3 4 5 

20 Стремя се да ръководя, когато работя в група. 1 2 3 4 5 

 

Този въпросник измерва четири направления: постижения, афилиация, автономност и 

сила. Можете да определите резултатът добавяйки общото, както следва: 
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Айтеми 1-5 се отнасят до нуждата от постижения. Добавете вашите точки по тези пет 

айтема (запомнете, че някои от тези айтеми са с обърната номерация, използвайте 

цифрата, която сте оградили.). 

След това повторете процеса: 

Айтеми 6-10 за нужда от афилиация; 

Айтеми 11-15 за нужда от автономия; 

Айтеми 16-20 за нужда от сила/власт. 

Нормирайте всяка от нуждите, както следва: 

5-12 точки показват, че силата на вашата нужда е относително ниска; 

13-20 точки показват, че силата на вашата нужда е умерена; 

21-25 точки показват, че силата на вашата нужда е относително висока. 

Служителите с добре манифестирана нужда от постижения търсят успех и се 

опитват, да постигнат високи резултати в тяхната работа. Те поставят собствените си 

цели и имат нужда от обратна връзка относно начина, по който се справят и 

изпълняват своите задачи. Те са мотивирани от самата работа и се чувстват 

удовлетворени най-вече от самото й изпълнение. Те са склонни да поемат 

отговорности от самосебе си, да поемат допълнителни тежести от свръх-задължения и 

не могат да делегират отговорности на другите хора. При някои обстоятелства, те са 

подложени на повече стрес при изпълнението на задачите си.  

 

Хората, чиято нужда от афилиация е откроена, търсят работа която им дава 

възможности, да установяват социални контакти. Те се чувстват удовлетворени, ако 

могат да установят и поддържат добри социални връзки, те се интересуват от 

чувствата на другите и са склонни да дават и получават социална подкрепа и помощ в 

процеса на работа. Комуникацията и работата в екип са изключително важни за тях. 

 

Високата нужда от автономност е типична за хората, които се борят да бъдат 

независими, до колкото е възможно. Те предпочитат да планират сами своя начин на 

работа и да избират, как да я вършат. 

Високата нужда от сила и влияние е типична за хората, които се опитват да 

контролират, както своята работа, така и тази на другите. Те се опитват, да постигнат 

лидерски позиции, те са склонни да търсят работа, която им дава възможности да 
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растат йерархично и те се опитват, да влияят върху другите по всеки възможен начин, 

за да постигнат целите си. 

Сравнете точките на клиента си с четирите точки, за да развиете профилът на нуждите 

му/й. 

Опитайте се, да отговорите на следните въпроси: 

1. На база на тези резултати, какъв тип работа или работна среда ще бъдат 

подходящи за клиента?  

2. Какъв тип работа или работна среда ще бъдат най-подходящи за него? 

 

 

Тест“Мотивация за успех” 

Даваме ви следния тест, който да ви помогне, като консултант по ПЗ, да достигнете до 

нивото на мотивация за успех на пазарът на труда на вашия клиент с увреждане. 

Можете да го/я помолите, да отговори на всеки от въпросите с “ДА” или “НЕ”.  

Твърдения ДА НЕ 

1. Когато трябва да избирате между две възможности е по-добре да го 

направите по бързия начин, отколкото да го отложите. 

  

2. Лесно се разгневявам, когато разбера, че няма как да изпълня 

задачата на 100%.  

  

3. Когато работя, ми се струва, че всичко е нечестно.   

4. Когато има проблемна ситуация, аз често вземам решение с 

последните. 

  

5. Когато нямам работа два последователни дни, губя търпение.    

6. Има дни, в които моите резултати са под средното ниво.    

7. Аз съм по-строг по отношение на себе си, отколкото по отношение 

на другите хора.  
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8. Пό приятелски настроен съм от другите.    

9. Когато отказвам да изпълня трудна задача, се наказвам жестоко, 

ако в последствие установя, че съм можел да завърша задачата.  

  

10. В процесът на работа имам нужда от малко почивки и паузи.    

11. Да бъда работлив не е едно от силните ми качества.    

12. Резултатите ми на работа не са винаги с едно и също качество.    

13. Повече ме привлича работа различна от моята настояща.    

14. Укорът е по-стимулиращ за мен, отколкото похвалата.    

15. Знам, че колегите ми ме смятат за човек на действието.    

16. Препятствията затвърждават моето решение.    

17. Лесно е да се оспори моето самочувствие.    

18. Когато работя без вдъхновение, обикновено това е очевидно за 

останалите.  

  

19. Когато извършвам определена работа, аз обикновено не разчитам 

на останалите.  

  

20. Понякога отлагам нещата, които трябва да направя веднага.    

21. Трябва да разчиташ единствено на себе си.   

22. Има много малко неща, които са по-важни от парите, в живота.    

23. Когато трябва да свърша важна работа, аз винаги мисля само за 

това.  
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24. Аз съм по-малко амбициозен от много други хора.    

25. В края на ваканция аз обикновено се радвам, че скоро ще започна 

да работя отново.  

  

26. Когато съм назначен за някаква работа, аз обикновено я върша по-

добре и с повече умение от останалите.  

  

27. Мисля, че е по-лесно и по-просто, да комуникирам с хора, които 

работят здраво.  

  

28. Когато нямам работа за вършене се чувствам подтиснат/а.    

29. Оказва се, че върша повече отговорна работа от останалите.    

30. Когато трябва да взема решение, се опитвам да го направя колкото 

се може по-добре.  

  

31. Приятелите ми мислят, че съм мързелив понякога.    

32. Моят успех до някаква степен зависи от колегите ми.    

33. Безполезно е да противоречиш на желанията на лидера.    

34. Понякога не знаеш, каква точно работа трябва да свършиш.   

35. Когато има някакви препятствия, ставам нетърпелив.    

36. Обикновено не обръщам внимание на постиженията си.    

37. Когато работя с други хора в група, моята работа е по-ефективна от 

тяхната.  

  

38. Повечето от задачите, които започвам, остават незавършени.    

39. Завиждам на хората, които не са заети с работа.    
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40. Когато съм убеден/а, че съм прав/а, мога да стигна до крайности, за 

да го докажа. 

  

 

Вашият клиент получава по една точка, ако е отговорил с “ДА” на следните въпроси: 2, 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 41.  

В допълнение, пишете по една точка при всеки отговор с “НЕ” на следните въпроси: 6, 

13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 39. 

Отговорите на въпроси: 1, 11, 12, 19, 23, 33, 34, 35, 40 не се вземат предвид. 

Изчислете сумата от точките на клиента. 

Интерпретация на резулатите: 

1 - 10 точки: ниска мотивация за успех; 

12 - 15 точки: умерена мотивация за успех; 

17 - 20 точки: разумно висока мотивация за успех; 

21 точки и повече: изключително силна мотивация за успех.  

 

Предложеният тест ви дава възможност, да определите степента, в която търсещите 

работа хора с увреждания, са ориентирани към успех. Някои от тях се стремят, да 

постигнат успех на всяка цена, докато други избюгват неуспехите на първо място. 

Когато мотивацията за успех е твърде ниска, поставените цели не могат да се 

постигнат и ориентацията е към избягване на провал.  

Когато мотивацията за успех е твърде висока, това може също да блокира постигането 

на целите. Човекът се фокусира върху успеха, но в същото време има нискси 

очаквания, че той/тя може да се справи и да го постигне. 

Умерената степен на мотивация за успех е подходяща за оптимално изпълнение на 

задачите, понеже позволява на хората, да ппланират реалистични и адекватни цели, 

да избират средно трудни задачи и да вземат решения с умерен риск.  

 

 

Тест“Планирате ли времето си и справяте ли се с работата си?” 
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Следния тест измерва степента на организиране на времето и справяне с работната 

дейност от вашия клиент с увреждания. Може, да го/я помолите да отговори на 

въпросите използвайки следната скала:  

 

Почти никога Понякога Често Почти винаги 

0 1 2 3 

 

1 Преди да започна всеки работен ден, прекарвам известно време в 

планиране и подготовка. 

0 1 2 3 

2 Делегирам права на някого всеки път, когато това е възможно. 0 1 2 3 

3 Аз определям в писмена форма целите и задачите със срок. 0 1 2 3 

4 Опитвам се всеки официален документ да бъде обработван веднъж и 

за последно/един единствен път. 

0 1 2 3 

5 Всеки ден аз правя списък на предстоящите дейности, подредени 

според приоритета им. Изпълнявам първо важните задачи.  

0 1 2 3 

6 Опитвам се да освободя работния си ден от странични обаждания, 

непредвидени срещи и неочаквани посетители. 

0 1 2 3 

7 Опитвам се да разпределя работното ми натоварване, според 

работоспособността ми в работния график. 

0 1 2 3 

8 В графика ми има „прозорци“, които ми позволяват да реагирам на 

актуални въпроси. 

0 1 2 3 

9 Опитвам се да насоча своята дейност, така че да се фокусирам първо 

върху решаващите и важни проблеми. 

0 1 2 3 

10 Казвам „не“, когато хората се опитват да заемат времето, което съм 

отделил за важни дела. 

0 1 2 3 
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Трябва да сумирате точките, за да получите резултата. Ето обратната връзка: 

1. 0-15 – клиентът ви не планира времето си подходящо. Той/тя се води от външни 

обстоятелства, някои от неговите/нейните постижения са постижими със 

създаването на списък от приоритети и спазването му.  

2. 16-20 – клиентът се опитва да контролира времето си, но не е 

постоянен/постоянна.  

3. 21-25 – клиентът ви има добро самоуправление. 

4. 26-30 – вашият клиент може да бъде използван за еталон от тези, които искат 

да си организират времето правилно.  

В случай на незадоволителни резултати от теста вие, като консултант по ПЗ, може 

да окуражите клиента, да продължи със своето самоусъвършенстване. Можете да 

му/й кажете, че е по-просто, реалистично и по-успешно да не трябвада убеждава 

другите в предимството на неговите/нейните резултати и подходи и той/тя може да 

започне да работи по-добре с по-добри резултати.  

 

 

IV.  НАМИРАНЕ НА РАБОТА И АНГАЖИРАНЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Работен лист: “Мотивационен инструмент” 

Полезно е и понякога изключително важно вашия клиент с увреждания да има 

рефлексия върху своето поведение и действия с цел да разбере, какво и защо не 

върви така добре, както се надява. След като има изградена рефлексия върху това, 

той/тя може да започне да намира начини за подобряване на някои аспекти от живота 

си, в които желае подобрение. 

Това провокиращо мисленето стихотворение се използва от професионални имидж 

консултанти и съветници по увереността, за да помогне на хората да развият нови 

умения. Моля, прочетете го на вашия клиент, преди да започнете останалите 

дейности. 

 

Зоната на комфорт (неизвестен автор) 

Имах комфортна зона, в която знаех, че няма да се проваля. 

Същите четири стени и натоварена работа които бяха наистина повече, като затвор. 
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Копнях толкова много, да правя неща, които не съм правил преди, 

но останах в моята комфортна зона и крачих по същия стар под. 

Казвах, че няма значение това, че не правя много. 

Казвах, че не ми пука за неща, като проверки от комисия и подобни. 

Твърдях, че съм така зает с неща вътре в моята зона, 

но дълбоко в себе си копнеех за нещо специално само за мен. 

Не можах да оставя животът ми да мине, като просто гледам как други побеждават. 

Задържах дъха, пристъпих навън и оставих промята да започне. 

Направих крачка и с нова сила, която никога не бях чувствал преди, 

целунах за сбогом зоната си на комфорт и затворих, и заключих вратата. 

Ако и ти си в зоната си на комфорт уплашен да рискуваш навън, 

започни, че всички победители са били по някое време пълни със съмнения. 

Стъпка или две и окуражаващи думи могат да сбъднат мечтите ти. 

 

 Достигни своето бъдеще с усмивка! Успехът те чака!  

 

Упражнение първо: Вашата зона на комфорт 

Помолете клиента си, да отговори на следните въпроси честно. 

Каква е вашата зона на комфорт? 

Помолете го/я да помисли относно всички аспекти на живота си и нещата, които винаги 

е правил/а и се страхува да промени. (Това може да е местоживеене, социален живот, 

становища по дадени въпроси и т.н.) 

Упражнение второ: Неговата/нейната забранена зона 

Сега вашия клиент с вашите напътствия е идентифицирал природата на своята зона 

на комфорт, мисли за нещата, които не са вътре. 

Чрез освобождаването му/й от неговата/нейната зона на комфорт, ще има много неща, 

които той/тя не може да достигне – той/тя може дори, да не знае, че те съществуват!  

 

Отново помолете клиента, да отогвори на тези въпроси честно. 

 

1. За кои преживявания не получихте възможност да разберете? 
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2. Кои хора никога не срещнахте? 

3. По кои предмети не сте получили никакви знания? 

4. Къде никъде не сте били? 

5. Какви други неща никога не си правил/а, тъй като си предпочел/а да останеш 

в своята зона на комфорт? 

 

 

Сега попитайте вашия клиент да посочи три подобрения, които той/тя би 

искал/а да направи в живота си, за да доведе до положителна промяна. 

Например: Искам да срещам повече хора ; Искам да постигна дългосрочна 

заетост... 

Подобрение първо: 

Подобрение второ:  

Подобрение трето:  

Упражнение трето: Неговата/нейната нова зона 

Сега клиентът трябва да превърне нещата, които да подобри в живота си в 

реални, достижими цели. 

Например: Цел първа: Ще срещам повече нови хора и ще създавам нови 

приятелства; Ще опитам да намеря подходяща работа... 

Цел първа:  

Цел втора:  

Цел трета: 

Упражнение четвърто: Влизане в зоната 

Помолете клиентът си да помисли относно следните неща, което може да допринесе 

или да му покаже вярната посока за постигане на вашите цели. 

Списък на възможности за промяна на живота: 

 Получаване на нови квалификации 

 Посещение на обучителен курс 

 Да потърси професионален, имидж тренинг или такъв за увереност 

 Да поеме доброволна работна роля, за да получи опит 
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 Да се присъедини към местен клуб или общество 

 Да започне ново хоби 

 Да ходи на общи места за срещи 

 Да започне нова спортна/развлекателна дейност 

 Да се заеме с ново проучване или професионално изследване 

 Да потърси медицински/емоционални насоки 

 Да промени негативните си нагласи и антисоциалното си поведение 

 

 

 Дейност: “Моят план за действие” 

За да се постигнат крайните цели вие и клиентът ви трябва да поставите заедно 

краткосрочни такива. Това ще помогне за прогреса и ще направи промяната не толкова 

обезсърчителна и по-лесно управляема. 

Можете заедно с клиента си да попълните този план за действие за една или 

друга от поставените вече цели. 

План за действие на клиента 

Цели 

Постижение: 

Дългосрочна цел: 

Краткосрочна цел първа: 

Краткосрочна цел втора: 

Краткосрочна цел трета: 

Действия 

 Краткосрочна цел първа 

Стъпка първа:  

Стъпка втора: 

Стъпка трета: 

 Краткосрочна цел втора 

Стъпка първа:  

Стъпка втора: 
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Стъпка трета: 

 Краткосрочна цел трета 

Стъпка първа:  

Стъпка втора: 

Стъпка трета: 

Прогрес 

Придобити умения: 

Придобита квалификация: 

Придобит опит: 

Ефект на увереността: 

Степен, в която целта е постигната: 

Последващо развитие 

Непостигнати цели: 

Следваща дългосрочна точка за действие:  

 

Поздравления! 

Вашият клиент успя да излезе от своята зона на комфорт и го направи, така че си 

постави нови цели и е започнал/а да ги постига по-начин, който усеща, като 

удовлетворителен.  

Чувствайте се свободни, да използвате тази дейност толкова пъти, колкото мислите, 

че е подходящо. Когато се връщате обратно към прогреса, който клиентът е направил, 

вие се подсигурявате, че той/тя е на прав път към постигането на своите цели и прави 

своя живот толкова удовлетворителен, колкото може. 

 

Дейност: “Да направиш себе си по-продаваем” 

«Първото впечатление се съставя в първите 30 секунди след като срещнем някого и 

отнема още 7 срещи, за да се промени това основно впечатление.» 

(Сю Кокс, QCI консултант: 2006) 

Скорошно проучване показва, че много от търсещите работа хора с увреждания имат 

недостатъчна увереност и им лисват социалните умения необходими, за да 

представят себе си позитивно и ефективно. Ако това е така, то това неефективно, но в 
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същото време, изключително важно първо впечатление може да оказва влияние на 

най-малко необичайно високата безработица сред слепи и частично виждащи хора. 

Ако проведете тази дейност, тя ще помогне да направите на полето на заетостта, по-

успешни хората с увреждания търсещи работа и ще увеличи тяхната способност да 

бъдат, толкова ефективни както и техните връстници без увреждания. 

Светът е визуален, така че е особено важно всички търсещи работа да представят 

позитивен визуален образ на себе си, толкова ефективно колкото могат. Преценките 

могат да се направят върху държанието, личността и способностите на търсещия 

работа само при погледа върху него/нея, когато влиза в стаята. В тази дейност вие 

можете да посочите елементите, които засягат начина, по който човек изглежда.  

Огромна част от комуникацията между човешките същества е невербална. Ако не сте 

на ясно с езика на тялото на вашия клиент или визуалната комуникация може да 

предизвикате огромно неразбирателство и да оставите лоши впечатления. Вие, като 

консултант по ПЗ, трябва да осигурите на клиента си знание и способности, да отчита 

ефекта на своите несъзнателни действия и да го/я водите към използване на 

невербални умения за ефективна комуникация.  

По-голямата част от комуникацията е все пак вербална и след като вече е осигурено 

доброто визуално впечатление, вербалната комуникация, която последва  трябва да 

надгради това първоначално добро впечатление. Търсещите работа трябва да са 

способни, да обяснят своите силни страни ясно и уверено, за да може работодателят, 

да стигне до точното заключение относно това, какъв потенциал кандидатът може да 

им предложи. Перфектната силна вербална комуникация може да бъде силен и 

динамичен инструмент и да помогне на клиента да прогресира на работното място.  

 

Работен лист: “Управление на имиджа” 

Вие, като консултант по ПЗ, може да използвате следната работен лист, която покрива 

важността на имиджа и ще подсигури на клиента ви с увреждане разбиране относно 

неговия ефект върху процеса на търсене на работа.  

Работния лист е предназначен да даде възможност на вашия клиент да: 

 Демонстрира важността на личния си имидж; 

 Увеличи разбирането му/й за това, в какво точно се състои имиджа; 
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 Му/й помогне да помисли за собствения имидж и за това как го възприемат другите; 

 Започне да му/й помага да разбере личния си имидж и как да максимизира 

ефективността и влиянието на имиджа, който има.  

Възможни теми, които може да покрие сесията ви: 

 Какво е имидж? 

 Какво изгражда нашия имидж?  

 Защо имиджът е толкова значим? 

 Кои са ключовите аспекти на имиджа? 

 Как да създадете подходящ имидж? 

Това е възможен сценарий, по който можете да развиете сесията: 

Дейност първа: 

Колко време според вас отнема на някого да формира първо впечатление от вас? 

 От пръв поглед 

 За 30 секунди 

 След като един път сте проговорили 

 От първата минута или повече 

 Докато сте с въпросното лице. 

Отговор: 

Отговорът е само 30 секунди. Това е цялото време, което имате. Никога няма да имате 

втори шанс да създадете чудесно първо впечатление.  

Дейност втора: Какво е имидж? 

Каква е вашата дефиниция на имидж? 

Отговор:  

Имиджът може да бъде дефиниран, като:  

 впечатлението, което правим на другите; 

 възприятието, което другите имат за нас; 

 менталната концепция, която имаме за друг; 

 впечатлението, което правим, когато срещнем някой нов. 

 

Какво формира нашия имидж? 
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Имиджът се състои от нашите: 

 Лицеви изражения; 

 Поза; 

 Присъствие; 

 Реч; 

 Действия;  

 Отношение. 

Дейност трета: 

„Помислете за себе си по време на интервю за работа. Как бихте описали начина, по 

който изпълнявате всеки един от изброените по-горе елементи на имиджа? Ако имате 

нужда от обратна връзка от доверен близък приятел или професионалист, да отговори 

на тези въпроси е важно, да попитате. Запомнете, имиджа не е за това какво мислите, 

а за впечатлението на другите хора, това което те получават когато ви видят.“ 

Вие може да откриете отговорите на следващите въпроси заедно с клиента си:  

1. Типично изражение на лицето: 

2. Вашата обичайна поза:  

3. Вашето представяне на интервю: 

4. Тонът на гласът ви, силата и интонацията: 

5. Всякакви физически действия, жестове и необичайни движения (ако има 

такива): 

6. Вашата обща нагласа:  

Дейност четвърта: 

Заедно с клиента си с увреждане помислете относно…. 

Какво впечатление прави на другите начина, по който той/тя говори, изглежда и се 

държи? Позитивно ли е? Ако не, как би могъл/могла да го направи такова? 

Хората правят заключения базирайки се на ограничена информация и когато хората 

наблюдават някои характеристики и поведение у някого, те са склонни да смята, че 

човекът притежава и други свързани с тях качества.  
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Дейност: ”Цикълът на успеха” 

Дейност пета: Цикълът на успеха 

Обърнете се към тази дейност, когато смятате, че ще бъде полезна. 

Първо, представете си часовник. 

След това се уверете, че с клиента сте създали образ, с който той/тя се чувства 

уверен. 

 

И така изглеждаш добре  (Вие започвате в 12часа) 

Когато изглеждаш добре, се чувстваш добре (Продължете до 3часа) 

Когато се чувстваш добре, се защитаваш добре  (Продължете до 6часа) 

Защитавай се добре и ще получаваш позитивни отговори. (Преместете се на 

9часа) 

Поддържайте вашия имидж добре и цикълът започва отново. 

 

Въпроси, които можете да зададете, като консултант по ПЗ:  

 

1. Какво чувстваш относно твоя имидж? 

2. Щастлив/а ли си с него? 

3. На кое число от часовника си? 

4. На кое число от часовника си мислиш или знаеш, че те отнасят другите? 

5. Как ще достигнеш 12 на часовника? 

 

Съвети за предоставяне на обратна връзка на клиента- моля следвайте тези 

важни теми: 

Присъствие/появяване 

 Какво носим. 

 Колко е добра прическата ни. 

 Грижата и вниманието, които отделяме на нашето появяване. 

 

Невербална комуникация 
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 Поза 

 Жестове 

 Лицеви изражения 

 Зрителен контакт 

Вербална комуникация 

 Сила 

 Чистота 

 Тон  

 Стъпка 

 Обхват 

 Съдържание 

 

Дейност: “Определете своя имидж преди интервю” 

Заедно с клиента си с увреждане можете да преминете през този списък преди той/тя 

да излезе за среща, интервю за работа или работен ден, с цел да проверите 

неговото/нейното представяне. 

Може да предложите на клиента, да опита да мине сам/а през списъка, когато отива на 

пазар.  

 

Списък 

Облечете се подходящо 

 За типа организация, културата на обличане, своята роля, поводът или събитието.  

 Нито твърде облечен, нито твърде разсъблечен. 

 Нито твърде традиционно, нито твърде модерно. 

 Нито твърде авторитарно, нито твърде достъпно. 

Носете качество 

 Евтините дрехи и аксесоари никога не казват "почтеност“ или „доверие“. 

 Няма реален заместител на качеството. 

Изглеждайте актуален 
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 Ако изглеждате остарял отвън, вашето мислене и идеи ще се видят от другите, 

като такива.  

 Успешните хора приветстват промяната и мислят за бъдещето. 

Бъдете безупречно поддържан 

 Печеленето на уважението на другите започва с показването на уважение към себе 

си. 

 Всяко нещо, което не е покрито от дреха, трябва да е беупречно поддържано. 

Имайте личен стил 

 Обличайте се в дрехи и стилове, които пасват на формата на тялото и цветът ви. 

 Носете дрехи, които ви стават точно. 

 Дрехите, трябва да изразяват вашата личност и вашия професионализъм. 

 

Може да му предложите следният списък  „Какво не трябва да допускате?“ 

при явяване на интервю за работа: 

Да се обличате неподходящо 

 Неподходящите дрехи ще ви направят да излеждате сякаш сте в грешната 

компания, на грешната работа или на грешното ниво.  

Липса на качество 

 Добрите дрехи и аксесоари са инвестиция и те изплащат своите дивиденти. 

Да изглеждате старомоден/старомодна 

 В този бързо движещ се състезателен свят вие не можете да показвате, че 

изоставате.  

Лошо поддържан/а 

 Мърлявото появяване винаги се превежда, като мърляв подход към работата и 

живота.  

Малко личен стил 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
101 

 

 Незнанието, какво ви отива и падането под влиянието на „синдрома на клонинга“, 

може да изпрати съобщение за липса на идентичност или индивидуалност.  

 

Дейност: “Кого бихте наели вие?” 

Представяне 

С цел вашият клиент да добие разбиране относно това как мислят работодателите и 

как те стигат до решението кого да наемат, опитайте да използвате това упражнение. 

Може да направите това:  

 като индивидуално упражнение; 

 като групова дейност, в която членовете на групата се държат, като кандидати и 

интервюиращи, а останалите членове наблюдават и обсъждат това, което виждат.  

 

Сценарий със задачи, който да бъде представен на консултираното лице: 

„Представи си себе си, като работодател. Пуснал си реклама за позиция в твоята 

компания. Успешният кандидат ще работи в близка връзка с теб, като част от твоя екип 

и затова ще има нужда да пасне и в твоя приятелски, силно мотивиран екип. От 

формите за кандидатстване, които си получил/а, трима кандидати са били избрани за 

интервю.“  

Кандидат A 

„Ани влиза в стаята на време облечена в неудобен и неприлягащ, изглеждащ мърляво 

костюм. Тя не те е информирала, че има зрителен проблем и затова ти не си очаквал 

нейното увреждане и нямаш никакви разумни обяснения. Това за теб означава, че Ани 

не е могла да достигне до важна информация за компанията, която ти си осигурил на 

всички кандидати преди интервюто. Тя държи главата си надолу и не успява да 

осъществи, нито зрителен контакт, нито ръкостискане. Когато я питаш за това как е 

минало пътуването й и се извиняваш за отбелязването на нейното увреждане, тя се 

премества много близо до теб и заговаря силно относно ужасното пътуване, което е 

имала и за лошото отношение, което е получила от персонала на гарата. След като 

Ани приключва с оплакването, ти я насочваш да седне. След като веднъж започвате 
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интервюто ти разбираш, че Ани има магистърска степен в сферата, в която е твоя 

бизнес и има пет години предишен опит по специалността. Когато я питаш, защо е 

напуснала предишното си работно място, тя отговаря, че работодателят е бил 

безполезен и не е имал желание да прави пригаждания за нея и тя е била буквално 

„изтормозена“. След по-нататъчен разговор Ани започва да говори по-уверено и говори 

позитивно за своите умения, опит и многото развлекателни дейности, които упражнява. 

Докато тя говори, гледа в съвършено различна посока от мястото, на което седиш. Ани 

има задълбочени познания за нейния сектор, в който вие работите и дава отлични 

примери за използването на софтуер ефективно, с който твоята компания работи.“  

Кандидат B 

„Иван влиза в стаята рано облечен в стилен добре прилягащ костюм. Той е добре 

поддържан и очевидно се е погрижил за появяването си. Иван се е свързал с отдела за 

човешки ресурси на компанията ти, веднага след като е получил поканата за 

интервюто, за да те предупреди за зрителното си увреждане. Затова си направил 

разумни подобрения, за да подпомогнеш комфорта и уважението на Иван. Той е 

уверен, когато пристига, въпреки че те е информирал предварително, че няма полезно 

зрение, се опитва да осъществи зрителен контакт и подава ръка за поздрав. След като 

те пита, къде е неговия стол, той уверено тръгва с помощта на своето куче-водач към 

стола и сяда. След като питате Иван, как намира пътуването, той отговаря, че е било 

ново преживяване за него, но той е проучил транспорта преди интервюто и е посетил 

района през уикенда, за да няма проблеми с пристигането на интервюто днес. Той си 

прави остроумна шега относно това, че кучето му е било по-заинтересовано от 

закусвалнята в съседство, която ви кара да се смеете и освобождава напрежнеието. 

Иван говори ясно и сбито осигурявайки ви подробности относно неговата една година 

опит в сферата, в която работите. Трудно признава, че опитът му не е особено голям, 

но той е мотивиран да успее в тази сфера и знае, че ще бъде в полза на компанията с 

многото си умения, които е получил в други сфери от живота си. Иван предоставя 

доказателство за три отлични А нива (в релевантни по темата области), които той е 

постигнал преди две години. Когато информирате Иван, че останалата част от екипа е 

с университетска диплома, той отговаря, че ще бъде повече от заинтересован да 

продължи с обучението си, ако се изисква.“  
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Кандидат C 

„Петър влиза в стаята с 10 минути закъснение и се извинява небрежно за своето 

закъснение, отбелязвайки шеговито за „безполезните тръби“. Той е с нов и много скъпо 

изглеждащ костюм и е безупречно поддържан. Петър отбелязва в своята форма за 

кандидастване, че има частично зрително увреждане, но когато се свързва с екипа за 

човешки ресурси заявява, че няма да има нужда от никакви допълнителни 

пригаждания. Когато предлагаш ръка на Петър, той я поема уверено и стиска твоята, 

по твое мнение, малко по-силно и за неудобно дълго време. Той прави отличен 

зрителен контакт и ти казва, че е свикнал да работи на места, като това – и момичето 

на рецепцията определено е бонус! Ти се смееш, без да се чувстваш неудобно с този 

неуважителен момент. Петър сяда уверено и почуква с пръсти от едната страна на 

стола нетърпеливо, докато ти намериш формата му за кандидатстване в купчината 

пред теб. Не питаш за неговото пътуване, тъй като той вече е споменал за проблема, 

който е имал с тръбите, затова го питаш дали живее далече от офиса. Той оговаря със 

свиване на рамене, казвайки, че разстоянието си един цял поход, но той винаги може 

да спи във влака, тъй като мрази ранното ставане. След като веднъж сте се 

задълбочили в интервюто нататък, ти откриваш, че Петър има първокачествена степен 

в съответната област и има разнообразен работен опит, който го подготвя добре за 

работата, за която го интервюирате. След като го разпитвате още относно неговия 

работен опит в малък екип, той вдига нишка от подлакътника на стола, на който седи и 

се отпуска назад с крака протегнати пред себе си. Той отговаря, че е работил в екип и 

винаги се справя с всички, тъй като е добър в това да казва на другите, какво да 

правят. Той дава отлични примери за използването на писмена и устна комуникация, и 

излиза, че е проучил компанията ти в дълбочина. На излизане от интервюто Петър те 

удря леко по рамото и казва, че очаква, да чуе добрите новини.“  

 

Сега може да помолите клиента си да реши: 

1. Кого би избрал ти? 

2. Защо избра този кандидат? 

3. Защо не избра останалите кандидати? 

4. Кои са добрите страни на останалите двама кандидати? 

5. Кои са лошите страни на тримата кандидати? 
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6. Кои характеристики представени от кандидатите мислиш, че си показвал в 

миналото и кои ще заемеш и избягваш в бъдеще?  

Сега ето някои наблюдения, които истинския работодател е направил… 

Г-н Димитров (интервюиращият) е избрал Кандидат В – Иван поради следните 

причини: 

 Г-н Димитров е бил уверен, че Иван ще направи добро впечатление и на персонала 

му, и на клиентите, поради своя умен имидж, позитивен език на тялото и 

приятелски настроена личност.  

 Г-н Димитров е бил сигурен, че Иван е точен, самостоятелен и способен да поема 

инициатива, показвана чрез свързването на Иван с компанията на време относно 

разумните регулации, които е поискал и неговото предварително проучване на 

зоната на офиса и обществения транспорт, който може да използва.  

 Въпреки, че Иван няма толкова опит, колкото на г-н Димитров му се иска, той 

демонстрира знания и умения получени отлично, чрез други средства. Той също 

така изглежда енергичен и мотивиран за успех.  

 Въпреки, че Иван няма придобита в университет степен, той има сериозна 

академична подготовка и казва, че той е повече от съгласен да участва в бъдещи 

обучения.  

 Иван е показал отлична вербална и невербална комуникация и е бил доста 

харизматичен в някои моменти.  

 Г-н Димитров харесал Иван и си е помислил, че ще пасне добре на приятелския му 

екип.  

 

 

Г-н Димитров (интервюиращият) не е избрал кандидат А – Ани, поради следните 

причини:  

 Г-н Димитров е почувствал, че Ани не е добре подготвена за интервюто, тъй като тя 

не се е свързала с компанията преди него, така че тя не е имал достъп до важна 

информация относно компанията и лесни указания за интервюто въпреки, че са 

били налични в най-различни формати.  
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 Г-н Димитров е бил притеснен, че мърлявият вид на Ани ще представи негативен 

имидж на клиентите му.  

 Г-н Димитров е бил шокиран и се е почувствал неудобно от дълбокия език на 

тялото на Ани (например, липсата на зрителен контакт, навлизане в личното 

пространство, висок глас и т.н.) и е бил притеснен, че и това ще допринесе за 

негативния имидж на компанията, който тя би създала.  

 Ани се показва, като агресивна и песимистична, чрез дългите си оплаквания и 

описанието на предишния си работодател. Като резултат от това, г-н Димитров е 

бил притеснен, че неговата компания няма да е в състояние да изпълни 

изискванията на Ани и тя ще го обвини в това, че е дискриминативен или че я 

тормози.  

 Г-н Димитров мисли, че Ани няма да пасне в неговия тим или няма да работи добре 

с клиентите му и ще има пагубен ефект върху атмосферата в офиса.  

 

В същото време обаче, г-н Димитров е бил впечатлен от кандидат А – Ани, поради 

следните причини:  

 Ани има отлични академични квалификации – най-силния от тримата кандидати и 

дори от останалата част от екипа му!  

 Ани има добра работна подготовка и може да демонстрира високо ниво 

компетентност.  

 Ани има умения при работата с основния софтуер използван от компанията.  

 

Г-н Димитров (интервюиращият) не е избрал кандидат С – Петър, поради следните 

причини:  

 Г-н Димитров е бил разочарован от липсата на точност у Петър, неговото 

неискрено извинение и мързелива нагласа към ранните утрини.  

 Г-н Димитров намира Петър общо невероятно арогантен, но особено когато счита, 

че ще бъде нает на две работни места.  

 Г-н Димитров е бил загрижен, че Петър няма да пасне добре на съществуващия 

екит, той като прави неуважителни коментари относно неговата рецепционистка и 
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признава, че ще доминира над другите членове на екипа и постоянно ще прави 

нещата по собствен начин.  

 Г-н Димитров намира езика на тялото на Петър за неуважителен и заплашващ, тъй 

като почуква нетърпеливо, обезобразява мебелите му и седи с твърде самоуверен, 

мързелив маниер.  

Обаче, г-н Димитров е бил впечатлен от кандидат С – Петър, поради следните 

причини:  

 Петър е бил безупречно представителен и би представил добър имидж за 

компанията.  

 Петър е бил уверен и демонстрирал добра вербална комуникация.  

 Петър е бил високо квалифициран и имал най-добрата работна подготовка от 

всички кандидати.  

 Петър използвал позитивен език на тялото на моменти.  

 Петър се е свързал с компанията преди интервюто и ги е уведомил за своето 

състояние.  

 Петър е проучил компанията преди интервюто и е бил способен да говори точно по 

свързани теми.  

 

 

Работен лист “Съвети преди интервю” 

Тази работен лист ще ви осигури съвети и насоки, които ще помогнат на вашия клиент 

да бъде улеснен и да се почувства удобно, когато се подготвя за интервю.  

Посочете на клиента, защо интервюто е толкова важно: 

 Интервюто е ворма на продажба; вие сте и продавач и продукт. В кратко време вие 

и интервюиращият трябва да разберете, дали сте правилния човек за позицията и 

дали работата е подходяща за вас.  

 Трябва да позволите на интервюиращия да достигне до това кой сте, какво ви 

мотивира и лично, и професионално. Това ще позволи на интервюиращия да 

определи, дали сте подходящ.  

 Започнете с това, че интервюиращият е съюзник, не враг и срещата трябва да 

приеме формата на двустранен разговор, а не на сесия от въпроси и отговори.  
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 Струва си да напомните на себе си, че интервюиращият се стреми да запълни 

работното място и се надява, че вие ще бъдете този, който ще го направи.  

Практически съвети, които можете да предложите: 

 Където е възможно, давайте ясни примери на ситуации, в които сте били и как сте 

се справили с тях. По този начин интервюиращият ще бъде способен да прецени, 

колко добре работите сам или с други, събирате информация и/или действате.  

 Внимателната подготовка преди интервюто ще ви осигури да се представите 

справедливо и да покажете себе си в най-добрата си светлина. Това показва на 

интервюиращия, че сте сериозен относно работата.  

 Поздравете интервюиращия с усмивка и запомненете, да се усмихвате по време на 

интервюто.  

 Слушайте внимателно: ако не сте чули или разбрали въпроса, помолете да го 

повторят. Отделете си момент или два преди да отговорите, по този начин „няма да 

застреляте себе си в крака“. Говорете ясно с енергия и убедително.  

 Внимавайте в езика на тялото, проекцията на гласа (вашият глас да показва 

увереност) и избягвайте превзетости, които могат да раздразнят хората. Най-

важното – опитайте се да бъдете естествени.  

 Обичайна практика е интервюиращият, да ви попита на края на интервюто, дали 

имате някакви въпроси. Затова е важно, да отидете подготвен с поне три или 

четири.  

Те могат да бъдат: 

 Има ли изпитатетелен срок? 

 Какви са възможностите за обучение? 

 Кога мога да очаквам отговор, дали получавам работа? 

 Дали компанията предлага някакви социални придобивки? 

 

В края на сесията пожелайте успех на интервюто на клиента си!  
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Дейност: “Подготовка на CV и мотивационно писмо” 

Писането и актуализирането на CV е полезна техника, по време на търсенето на 

работа, тъй като помага на клиента ви с увреждане, да пази следа за своите умения и 

опит в един документ. Подготвянето на CV, също така може да му/й помогне да 

осмисли, какво е постигнал/а в трудовата с заетост, образованието или заниманията 

си през свободното си време. 

Моля, дайте следните насоки, докато подготвяте заедно CV-то: 

Хронологично подредени данни 

 Традиционният формат (Europass), където работният опит е организиран по 

хронологичен ред.   

 История на заетостта показваща кариерното развитие или името на последния 

работодател, могат да бъдат предимство.  

Функционална автобиография 

 Подчертава уменията, които могат да бъдат трансферирани и придобития опит.  

Основни съвети 

 Ограничете се на максимум двустранен А4 формат – поддържайте стегнатост.  

 Нека бъде ясно и точно – простият език работи най-добре.  

 Подчертайте ясно неговите/нейните продажни точки.  

 

Интереси (примери): 

 “Аз съм енергичен участник в местното аматьорско театрално общество.” 

 “Посещавам редовно уроци по японски език в последните пет години.” 

 “Аз съм активен член на университетското сноуборд общество и съм помагал/а, да 

планират някои екскурзии до сухи склонове и пътуване до Турция.” 

 “Свиря на китара в група и редовно свиря на местни популярни места.” 

 

Препоръки: 

https://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae
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Ако търсещият работа има предишен опит, помолете го/я да си осигури препоръки от 

предишните работодатели, които да бъдат налични при поискване.  

Справяне с рутината (примери) 

Съвестен, постоянен, контролиран, справящ се, ефективен, обуздан, изпълнителен.  

Работа с други хора  (примери) 

Съзнателен, съдействащ, съветстващ се, облекчаващ, поддаващ се на насоки, 

изпълнителен, преговарящ, участващ, представителен. 

Постижения  (примери) 

Довършващ, постигащ целите, координиран, креативен, развиващ се, завършен, 

успешен. 

Решаване на проблеми  (примери) 

Умеещ да прилага решения, подобрения, подбуждащ, инициативен, вдъхновяващ, 

въвеждащ, разузнаващ.  

Инициатива  (примери) 

Креативен, моделиращ, развиващ, изобретателен, доказан, иновативен, мотивиран, 

преговарящ, организиран, оригинален.  

Умения и постижения  (примери) 

Този раздел от CV-то му/й позволява да продаде себе си, чрез изреждане на своите 

основни умения и опит.   

Мжете да използвате следния формат на умения, които да помогнат на клиента 

да опише своите способности и умения:  

Умения с хора (примери) 

Добра комуникация по телефона, убеждава или продава на хората, справя се с 

клиенти, управление и надзор на хора, делегиране на работа на други.  
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Умения с групи (примери) 

Общуване в малки групи, водене на семинари, изпълнителски умения или умения да 

забавлява хора, да убеждава група, взема участие в групови дебати, инструктира 

екипи. 

Търговски умения (примери) 

Управлява или движи бизнес, забелязва потенциални пазари, проектира маркетингова 

кампания, добре се грижи за клиентите, развива нови инициативи по продажбите, 

промотира или продава по телефона.  

Умения с информация (примери) 

Търси или проучва, набира информация, като интервюира хора, проверява 

информация за грешки/доказателства, анализира, организира или защитава данни, 

обработва информация, пише доклади.  

Физически умения (примери) 

Сръчност, способност/сила/скорост, занаят/шиене/тъкане, 

боядисване/довършване/реставриране, пране/чистене или подготовка, сглобяване или 

настройване, отглеждане/грижа. 

На края на сесията вие, като консултант по ПЗ, трябва да обобщите CV-то му/й за 

около 10-15 секунди, за да впечатли потенциален работодател. Това е жизнено важно, 

за да може той/тя да се продаде ефективно, чрез използването на позитивен език и 

безпроблемно подчертаване на неговите/нейните ключови умения и постижения. 

   

 

Мотивационно писмо 

Мотивационното писмо винаги трябва да се включи, когато клиентът изпраща CV или 

връща попълнена форма за кандидатстване. То трябва да генерира интерес и да 

мотивира работодателя, да пожелае да узнае повече за него/нея. Мотивационното 

писмо е още по-важно, ако неговата/нейната кандидатура е рискова, която не отговаря 

на спецификите на свободното работно място.  

Структура: 
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Посъветвайте клиента си да базира своето мотивационно писмо на следната 

структура: 

Първи абзац 

Представяне на човека, условията, за които кандидатства и къде е видял/а 

свободното работно място.  

Втори абзац 

Той/тя трябва да подчертае, защо кандидатства. Какво в частност го/я е 

накарало да изпрати своето CV или да попълни форма за кандадатстване за 

точно тази работа? Той/тя трябва да се опита да покаже, колко е ентусиазиран/а 

относно работата. На този етап той/тя също така може да покаже, какво 

проучване е направил/а до момента.  

Трети абзац 

Това трябва да бъде обобщение от ключовите моменти от CV-то или формата 

за кандидатстване. Кои са двете или трите най-добри причини за да го/я повикат 

за интервю? 

Четвърти абзац 

Този абзац е гъвкав и е неговата/нейната възможност, да обясни някакви 

пропуски в кариерата си. Също така е добро място, да изложи своето 

увреждане или да спомене някакви корекции, от които се нуждае при интервю 

или тест.  

 

Показан е пример за насочено мотивационно писмо: 

 

 

 

 

 

На вниманието на   ............... 

Редактора на  

Списанието 
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„Fleet Street“ 

Град 

A0 0ZZ 

 

15-ти Ноември 2015 год. 

 

Отговор по обява: Асистент на прес-аташе 

Уважаеми Господине/Госпожо, 

Пиша Ви в отговор на Вашата обява от 12-ти октомври за горе-споменатата позиция и 

прилагам за разглеждане своята професионална автобиография. 

Според литературата за Вашата компания и от разговорите с някои от Вашите 

служители на скоро на Градския Кариерен Форум, ме убедиха, че да работя за Вашето 

списание ще бъде предизвикателен и вълнуващ опит. Ролята на асистент пресаташе 

ще ми позволи да развия съществуващите ми умения в търговска среда. 

Ще видите, че имам подходящ опит, като пресаташе от работата ми по време на 

следването ми в университета. Аз бях отговорен за всички контакти с пресата на 

нашето студентско обединение и за всичките репортажи и обяви за много събития. 

Моят работен опит по време на ваканциите разви много от уменията, които 

споменавате във Вашата обява, особено работата в екип и изпълнението на срокове. 

Както ще забележите в моето CV, аз съм частично незрящ и ще ми е необходим 

уголемяващ екрана софтуер, ако има тестове попълвани на компютър в процеса на 

подбор. С удоволствие ще осигуря собствения си лаптоп за целта, ако е необходимо. 

Правителствената схема на подпомагане за достъп до работното място ще покрие по-

голямата част или дори всички разходи по допълнителното оборудване, ако такова е 

необходимо. 

 

С уважение, 

 

(Имената на търсещия работа) 
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 Дейност: “Канали за намиране на работа” 

Това е насочващ материал, който вие, като консултант по ПЗ, може да използвате, 

като сценарий, по който да проведете сесия за канали за намиране на работа. 

Сценарий за сесията: 

1. Фокусирайте се върху времето и усилията си 

 

„Особено важно е да вложите време и усилия в търсенето ви на работа. За да бъде 

успешно то трябва да бъде с реалистичен фокус. Например, няма смисъл да се 

попълнят 10 формуляра за кандидатстване в специфичен сектор, ако от кандидатите 

се изисква входна квалификация, каквато вие нямате. Важно е да се търси помощ от 

кариерни консултанти с познания за квалификацията, опита и стандартите, които се 

изискват в дадения сектор или за даден роля. С тази помощ ще можете да набележите 

кандидатурите, които ще максимизират вашите шансове да получите работа.“ 

2. Идентифициране на свободните работни места 

Интернет трудови борси 

 

Обявите за работа представят един от най-добрите начини за лесно намиране на 

свободно работно място. Повечето от дадените обяви за възможности за работа се 

намират онлайн, заедно с много други, които са достъпни само чрез трудовата борса. 

Повечето уебсайтове позволяват, да качите CV и мотивацинно писмо. Това прави 

кандидатстването за свободно работно място много лесно, но трябва да се помни да 

се преработва CV-то и мотивационното писмо при всяко ново кандидатстване, за да се 

увеличи шанса да се постигне интервю.  

Директен контакт с работодателя 

Ако той/тя може да идентифицира определени работодатели, за които иска да работи, 

трябва да се свърже директно с тях, тъй като много малка част от работните места се 

рекламират.  

Вестници 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
114 

 

Публикациите предлагат добър диапазон от работни места, особено на местно ниво. 

Ако не е възможно, да се справи с отпечатаните във вестник работни места, 

търсещият работа може да се свърже с местните агенции за работа или бюра по труда 

в съответния регион. 

Агенции 

Агенциите са посреднически услуги, които намират подходящите търсещи работа 

кандидати за свободните работни места. След като веднъж се регистрира в агенция, те 

ще свържат неговите/нейните умения и опит със свободните работни места, които 

може да са подходящи за кандидата. Агенциите имат много голям брой търсещи 

работа в своята база данни. Важно е да се свързвате с тях редовно, за да питате какви 

нови възможности са на лице и да ги информирате, че клиентът ви все още активно 

търси работа.  

 

Търговски съобщения и уебсайтове 

Ако клиентът ви е заинтересован от кариера в специфичен сектор, тогава търговските 

публикации и уебсайтове могат да бъдат отлични източници. Например, ако той/тя се 

интересува от кариера в маркетинга, то има многобройни публикации и уебсайтове, 

които отделят специално внимание и изреждат свободните работни места в сферата 

на маркетинга.  

 

Кариерни форуми 

Кариерните форуми са отличен начин за среща с много работодатели в рамките на 

един ден. Кариерните форуми предоставят информация за свободните работни места 

и за това как компаниите планират да набират кадри за тях. Може да разберете 

подробности за тях от местните кариерни консултантски услуги и свързани публикации.  

3. Работодатели отворени към ангажиране на хора с увреждания 

Няма точно определен начин за идентифициране на работодатели, като отворени към 

хора с увреждания или не. Въпреки това, това е важен начин да се фокусира 

търсенето на работа и има няколко начина, които можете да използвате. 
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Дейност: “Какво търсят работодателите на интервюто?”  

Ако вашият клиент е достигнал до фазата на интервю, то това означава, че той/тя е 

победил/а в съревнование с доста голям брой от други кандидати и че работодателя 

вече е добре настроен относно идеята, че той/тя може да изпълни работотата. Както 

знаете, като консултант по ПЗ, целта на интервюто е да се достигне до класираните по 

уменията необходими за работата кандидати. 

Има две основни техники, които могат да помогнат на клиента ви да ги достигне: 

 Запознайте го/я със ситуацията – това означава, че е важно да се упражнява в 

кандидатиране за работа, за да свикне да попълва формуляри за кандидатстване и 

да отговаря на въпроси свързани с работата.  

 Да има увереност в способоността си да се справи – това означава, че е важно 

да подготви себе си по всякакъв възможен начин, по който може за интервю.  

 

Примери, как да направите това, са дадени в следващия раздел.  

Сценарий, който можете да изпълните, като консултант по ПЗ: 

Преди интервюто 

„Добре подготвен е добре представящ се. Ефективната подготовка означава, че вие 

ще минете интервюто, като уверен, точен и притежаващ знания. По-важно, добрата 

подготовка ви помага да овладеете нервите си и да покажете на работодателя, че 

наистина желаете работата.“ 

Проучете организацията в контекста на работата 

„Това е ключова фаза на вашата подготовка за интервю. Работодателя ще очаква да 

искате работата, за която се кандидатирате и един от начините, да покажете това е да 

демонстрирате, че ще проучили пълно сферата на работа. Имало ли е някакви 

основни промени в организацията на скоро? Как може някакви промени на външната 

среда, да засегнат тяхната работа?“ 

Препрочетете кандидатурата си 
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„Интервюиращите ще имат копия от вашата кандидатура, затова е важно да знаете, 

какво точно сте им казали. Те могат да зададат специфични въпроси относно 

дейностите и постиженията, които сте споменали и ще очакват от вас, да можете да 

говорите уверено за тях. Преговаряйки си своята кандидатура отново, също така ви 

помага да си припомните ключовите умения и компетентности, които искате да 

подчертаете в интервюто.“ 

Разберете, кой ще ви интервюира 

„Това може да бъде жизнено важно за подготовката за интервюто. Дали ще ви 

интервюира главния за линията мениджър? Ако е така може да очаквате интервю 

базиращо се в детайли на вашите специфични компетентности за справяне с работат. 

Ако ви интервюира мениджър „Човешки ресурси“ или аутсорсинг агенция, тогава 

интервюто ще бъде по-общо и базирано на квалификации.“  

 

Помислете, какво може да попитат 

„Лесно е да се предвидят накои въпроси, които ще бъдат зададени. Например, можете 

да сте сигурен/сигурна, че ще има въпрос за равните възможности. Подготвяйки 

оговорите е един от най-добрите начини да подсилите увереността си на интервюто..“  

Планирайте, какви въпроси ще зададете на края на интервюто 

„След като вече сте извършили някакво проучване относно организацията, трябва да 

имате някаква идея за проектите и развитието, с които са свързани. Можете също така 

да зададете някои по-общи въпроси, като попитате интервюиращите за това какво те 

харесват в работата си за организацията.“  

Уговорете се за допълнителни корекции 

„Ако имате нужда от някакви корекции за интервюто или полагането на тестове, 

уверете се, че сте уведомили работодателя достатъчно на време. Вие също така 

трябва да проверите в деня преди интервюто, дали всичко е наред.“  
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Да се направи добро впечатление е много важно, затова вие, като консултант по 

ПЗ, може да посъветвате клиента си следното: 

 

Сценарий, който вие, като консултант по ПЗ, може да предложите на клиента си: 

Облечете се подходящо 

„Важно е да вложите усилия в начина, по който ще се облечете за интервю. 

Потенциалният работодател ще започне да формира впечатлението си за вас още от 

първия момент, в който ви види. Неподходящото облекло означава, че те ще мислят 

негативно за вас и това ще подложи на опасност цялата важна подготовка, която сте 

направили за интервюто.  

Планирайте пътуването си 

„Ако закъснявате за интервю е твърде невероятно да получите работата. Трябва да 

пристигнете 10-15 минути преди началото на интервюто. Планирайте предварително 

пътуването; узнайте какъв транспорт трябва да хванете с цел да пристигнете на време 

и след това хванете автобуса или влака преди него. Ако няма как да проверите 

мястото предварително, уверете се че сте си оставили достатъчно време, в случай че 

не можете да намерите правилната сграда от първия път.“  

На интервюто 

Пристигане на рецепцията/входа 

„Веднага след като пристигнете, трябва да се държите, така сякаш интервюто вече е 

започнало. Седнете изправен/а и така съсредоточени в чакалнята, както бихте били и 

в стаята за интервюто.“  

 

В стаята за интервюто 

„Бъдете учтиви, любезни и уважителни. Благодарете на интервюиращите, че са 

пожелали да се видят с вас. Седнете и дайте вид на заинтересован/а, на щрек и 

ентусиазиран/а. Бъдете позитивни; били сте успешен/успешна в достигането на 

интервю, докато други не са били. Усмихвайте се и гледайте човека, на когото 

говорите. Слушайте внимателно въпросите и мислете преди да отговорите. Попитайте, 
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ако не разбирайте и рестартирайте отговора, ако сте направили грешка. Също така е 

важно, да приключите интервюто уверено. Това ще бъде последното, което 

работодателя ще запомни за вас, затова се опитайте да бъде позитвно.“ 

Например, клиентът ви може да каже: 

„Бях много впечатлен/а от това, което ми казахте за вашата организация. Наистина 

чувствам, че това ще бъде типа среда, в която бих могъл/могла да успея.“  

Справяне с конкретни въпроси 

Следва списък въпроси, които най-вероятно ще зададат на вашия клиент с увреждане. 

Има някои предложения, които може да използвате, когато подготвяте 

отговорите си.  

Защо искате да работите тук? 

 “Ще ми даде шанс да работя работата, която ме интересува.” 

 “Добра репутация на компанията.” 

 “Добри възможности за обучение.” 

Какво бихте искали да правите след пет години? 

 Клиентът може да обясни, че тойтя все още би искал/а да работи за компанията, но 

и да се е развил/а заедно с нея.  

 

Кои са слабите ви страни? 

 Клиентът може да опише аспекти от своята последна работа, които е намирал/а за 

трудни и как е преодолял/а тези трудности.  

Какво прави клиентът ви добър член на екипа? 

 Добра комуникация 

 Гъвкавост 

 Сътрудничество 

 Адаптивност 

 Говорете за това, как сте демонстрирали тези си качества в предишна работа или 

дейност.  
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От колко време не сте на работа? 

 Ако клиентът ви известно време не е бил/а на работа, той/тя трябва да се опита да 

бъде позитивен/позитивна. Той/тя може да опише търсенията си на работа, 

доброволческа работа, обучения или хобита, в които е вземал/а участие.  

Винаги напомняйте на клиента си да бъде позитивен!!! 

Увереността идва от упражненията и подготовката. Дори и той/тя да не получи 

работата този път, всяко интервю му/й дава възможност, да научи нещо за 

следващото.  

 

Дейност “Как да достигна работодателя?” 

Да се достигне до нови работодатели може да бъде плашещо, тъй като нямаме 

никаква представа за техните познания или нагласи към уврежданията изобщо. 

Наемането на хора с увреждания означава, да ги уважаваме, като талантливи и 

квалифицирани личности, затова когато се опитваме да постигнем подкрепата на 

работодателя дърпайки струните на сърцата им с истории от сорта на «нашите бедни 

клиенти в ужасни ситуации» не е ефективен или приемлив подход.  

Когато се свърваме с нови работодатели:  

 

 Проучете компанията – Уверете се, че знаете нещо за компанията, с която 

говорете и ги поздравете за начина им на работа, относно каквато и инициатива за 

равенство на хората с увреждания да са имали.  

 Говорете с правилния човек – Винаги говорете с най-главния човек, който е 

възможно, но за предпочитане някой от Човешки ресурси. Големите организации 

ще имат отделен екип, който да се занимава с наемането и работата на хора с 

увреждания.  

 Говорете смислено – Избягвайте употребата на жаргон на хората с увреждания 

или акроними. Когато общувате с нови компании използвайте език или образи, с 

които те могат да се идентифицират.  
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 Правен разговор – Всички фирми са свързани със закона за правата на хората с 

увреждания. Уверете се, че те знаят за него и как това събитие може да им помогне 

да удовлетворят изискванията му към тях.  

 Накарайте ги да се почувстват ценни – Изяснете на работодателя за това, колко 

много те помагат в огромния проблем на заетостта сред слепите и хората с 

частично увредено зрение и как това ще им помогне да пожънат успех.  

 

На следващата страница ви даваме пример за покана или нов контакт с работодател. 

Пример за поката за създаване на нов контакт, за да го поканите на 

конкретна среща, където ще представяте търсещите работа.  

Адрес на организацията 

Дата 

Уважаеми г-н Директор на отдел „Човешки ресурси“  

RE: Търсене на работа: Истинска история или уъркшоп 

Пиша Ви за да ви информирам, че вълнуващ нов уъркшоп ще се проведе на ... в петък 

на 14-ти юли от 10:30 до 24:00 часа. Целта на денят е да осигури на търсещи работа 

хора с увреждания, възможност да получат работа. Като работодател, Вие ще научите 

повече за уменията и способностите на тези хора, помощните технологии, които им 

позволяват да работят ефективно и правителственото финансиране, което предоставя 

държавата за наемане на хора с увреждания. Надяваме се да отворим очите на 

търсещите работа и работодателите да реализират, това което трябва да бъде 

направено за да се случи това. 

По време на този уъркшоп, на търсещите работа ще бъде дадена възможност да 

изпитат примерни интервюта за работа в сесии по скоростно интервю. За да сме 

сигурни, че нашите клиенти получават реалистичен опит и професионална поддръжка 

и съвет, ние каним широк кръг работодатели от организации с висока репутация за да 

помогнат с тези сесии. 

Ако искате искате да допринесете към това, което обещава да стане доста 

развлекателен и ценен уъркшоп, моля свържете се с г-жа Мария Горанова на 

032/685366 или чрез имейл на zguraprojects@gmail.com  . 

Очакваме Вашият отговор и желаем да работим с Вас в тази нова и вълнуваща 

инициатива. 

mailto:zguraprojects@gmail.com
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Искрено Ваша, 

 

Мария Горанова 

Управител 

„ЗГУРА-М“ ЕООД 

 

Работен лист “Адаптация на работното място” 

 Ето някои основни насоки, които могат да бъдат приложени от компаниите за 

различни типове служители с увреждания. Вие можете да ги предложите при среща с 

работодателите или техните представители: 

 Влизане в сградата: вратите могат да бъдат трудни за употреба особено 

въртящите се, тъй като те понякога не са достатъчно широки. Могат да се 

използват четци за карти и други механизми за отваряне на вътрешни врати, които 

са разположени на подходяща височина. Достъпът от улицата също може, да бъде 

проблематичен, където има стълби или разрушена настилка и също 

несъответстващо място за слизане и изкачване пред входа.  

 

Фиг. 1 Достъпна врата 
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 Придвижване в сградата: асансьорите трябва да са направени така, че хора с 

увреждания да имат достъп до нивото, на което трябва да отидат. Асансьорите 

трябва да са достатъчно големи; вратите достатъчно широки и вратите да се 

отварят за достатъчно дълго. Управлението вътре в кабината, трябва да е 

достатъчно ясно, за да могат хората, да го използват. 

 Паркинг за автомобили: местата за пристигане и отпътуване, трябва да са близо 

до сградата. Страничния паркинг трябва да бъде предвиден за хора с увреждания и 

тези места да бъдат с подходящи размери и да позволяват достъп до превозното 

средство отзад. Където трябва да се използват автомати за паркиране, те трябва 

да са достъпни за ползватели на инвалидни колички и телефонните номера за 

помощ трябва да бъдат видими на необходимите места. Осветление трябва да 

бъде осигурено около местата, за тези със лошо зрение. Всички пътища до и от 

мястото за паркиране, трябва да бъдат обозначени с релефна настилка и да бъдат 

свободни от препятствия. Липсата на достъпен градски транспорт, също така прави 

работното място трудно за достигане.  

 

 

 

Фиг. 2 Паркинг за коли за служители с увреждания 

 

 Тоалетни: вратите трябва да бъдат достатъчно широки и трябва да има 

достатъчно място около тоалетните. Подовете на тоалетните, трябва да бъдат 

осигурени срещу подхлъзване. Крановете трябва да бъдат ясно различими,  телата 

и оборудването да бъдат вградени и да имат обли ъгли. Релсите трябва да бъдат 
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поставени на подходящите места, за да подпомогнат достъпа и трябва да бъдат 

способни да поемат голяма тежест.  

 

Фиг. 3 Достъпна тоалетна 

 Осветление: използването на подходяща светлина може да помогне на хората с 

увреждания, да се придвижват из работното място без да предизвиква отблясъци, 

объркващи отражения или сенки.  

 Сигнатури: ясни и лесни за разбиране сигнатури могат да помогнат на хората да се 

придвижват из сградата, избягвайки рискове и да достигат съоръженията. Ясни и 

прости знаци в контрастни цветове, с голям шрифт и в последователност.  

 

Фиг.4 Знаци за сигурност  

 Аварийни процедури: в случай на авария, някои служители с увреждания могат да 

имат нужда от помощ да напуснат сградата или да достигнат местата за евакуация. 

Алармите трябва да бъдат визуални (мигащи светлини) също така и звукови и 

трябва да са налични евакуационни столове до транспорта през стълбите, ако е 
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необходимо. Вратите на аварийните изходи, както и всички врати, трябва да бъдат 

пазени чисти от препятствия и да бъдат достатъчно широки за инвалидни колички.  

 

 Работен лист “Съвети – как да комуникирате и работите с хора с 

увреждания?” 

Този работен лист ще ви даде примерни съвети за това, как вие, като консултант по 

ПЗ, да комуникирате или да си съдействате с клиенти с различни типове увреждания. 

Този материал е разработен, за да ви помогне да идентифицирате и приложите 

правилната «рецепта» за това как да се държите с определения клиент с увреждане. 

Не трябва да разглеждате това ръководство, като предписание, а по-скоро като 

приятелски съвет от екипа на проекта COACH@WORK, базиран на дългосрочния им 

опит в работата и консултирането на хора с увреждания.  

 

Обмислете внимателно и преценете ситуацията преди, да използвате който и да е от 

тези съвети. Запомнете, че всеки човек, дори и със същото увреждане е уникален и 

това което работи добре за един, може да не бъде успешно с друг.   

- Не се страхувайте да задавате въпроси относно проблемите свързани с 

увреждането на клиента, които са считани за „трудна материя“. (например: 

възрастта на човека, трудностите/липсите, увреждането и т.н.) 

- Не се чувствайте неудобно, да използвате думи описващи действия, които 

очевидно са непостижими за клиента с увреждане, когато говорите с него/нея. 

(например: да кажете на клиент с увредено зрение: „Гледа ли телевизионното 

предаване вчера?“ общоприето е да се казва „гледам телевизия“, а не „слушам 

телевизия“.). 

- Оставете клиента да информира екипа относно специфичните характеристики 

засягащи здравето и/или социалния статус и тяхното въздействие върху 

работоспособността му.  

- Ако клиентът има нужда да бъде придружен от своя асистент по време на 

срещите, вие, като консултант по ПЗ, трябва да сте внимателен относно 

спецификите на връзката клиент-асистент. 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
125 

 

- Не показвайте специални нагласи или покровителство над своя клиент с 

увреждане. Няма значение дали е лице в лице, пред други колеги или онлайн.  

- Не се извинявайте за грешки или неразбирателства създадени от клиента 

докато изпълнява своите задачи, оправдавайки го/я заради увреждането.  

- Когато определяте задача за своя клиент с увреждане, обсъдете предварително 

времето за нейното изпълнение. В някои случаи може да отнеме повече време 

от обикновено. 

- Вие, като консултант по ПЗ, трябва да направите най-доброто за да 

предразположите клиента, да ви даде всякаква информация, която се отнася до 

неговото/нейното увреждане.  

- Оставете клиента си с увреждане, да сподели сам с работодателите и 

останалите относно специфичния си статус, ако сметне за нужно. 

- Когато избирате място за среща, се уверете, че този път и това място са 

достъпни за хора с физически увреждания.  

 

 

V. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВКЛЮЧВАЩА/ИЗКЛЮЧВАЩА ПОДКРЕПА В РАБОТАТА  

Работен лист “Вашите права при трудова заетост” 

Какво се има предвид под дискриминация? 

Има три основни начина, по които работодател може да дискриминира човек с 

увреждане: 

 пряка дискриминация; 

 непряка дискриминация и 

 неуспех при извършването на подходящи адаптации на обкръжаващата среда. 

 

 

Пряка дискриминация 

Пряката дискриминация е да се отнасяш с човек с увреждане по-неблагоприятно на 

основа на тяхното увреждане. Това е налице главно,  когато увреждането само по себе 
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си е причината за отношението – отношение базирано на предразсъдък. Например, би 

било пряка дискриминация, ако работодателят отказва да предложи работа на човек с 

увреждане, въпреки неговата/нейната квалификация и опит, единствено защото не 

иска да наема някого със зрителен проблем. 

Непряка дискриминация 

Непряката дискриминация е да се отнасяш с човека с увреждане по-неблагоприятно 

поради причина свързана с увреждането, затова не биха третирали човека с 

увреждане, както останалите, за които тази причина не е приложима. Например, ще 

бъде непряка дискриминация, ако работодател освободи служител, който е взел два 

месеца отпуск поради своя зрителен проблем. Ако политиката на работодателя е да 

освобождава всеки, който си взема толкова дълга отпуска, тогава това не е 

дискриминация. Но е непряка дискриминация, защото времето за отпуската е било 

поради причина свързана с увреждането. Работодателят трябва да докаже, че 

освобождаването е било справедливо и че няма разумни подобрения, които могат да 

бъдат направени. 

Неуспех при извършването на подходящи адаптации на обкръжаващата среда 

Третият тип дискриминация е ситуация, в която работодателят не успява да направи 

подходящи адаптации на обкръжаващата среда по време на интервю или на 

работното място, което поставя служителя в съществено неравенство. 

Какво е подходящи адаптации? 

Следните примери подчертават типа на подобрения, които могат да бъдат значими: 

 Адаптиране на писмените тестове по време на интервю.  

 Разрешаване на кандидатите за работа да бъдат приети въз основа на аудио 

запис.  

 Осигуряване на хората с увредено зрение на екранен четец или адаптиран 

компютър с големи букви, брайлов дисплей или друг вид помощна технология (виж 

модул 4).  

 Осигуряване на свободно време, когато служителят работи върху своя зрителен 

проблем, за да му позволят да осъществи оценка или рехабилитация, да научи 

нови методи за извършването на определени дейности.  



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
127 

 

 Преразпределяне на някои от второстепенните отговорности към други колеги.  

 

Незаконно е работодател да оферира свободно работно място, в което да посочва 

нежелание, да се правят необходими адаптации. Например, ако работодател 

рекламира свободно работно място с изискване кандидатите да имат шофьорска 

книжка, там където шофьорската книжка не е от първостепенна важност за работата и 

няма споменато адаптиране за това изискване, работодателят може да се счита, че 

действа незаконосъобразно.  

Какво ако съм бил/а дискриминиран/а? 

Има много стъпки за да се решават всякакви проблеми на работното място, без да се 

налага, да се предприемат юридически действия. 

Неофициално оплакване 

Работодателят може да иска да помогне да се решат проблемите, които има клиентът 

ви и те имат нужда да знаят за неговите/нейните притеснения. Клиентът може да 

повдигне неофициално оплакване към своя началник или отдела по човешките 

ресурси.  

Официално оплаклаване 

Ако вашият клиент е неспособен да реши проблема неофициално, вашата следваща 

процедура може да бъде, да започнете официална процедура. Поискайте копие от 

процедурата за жалби и оплаквания, което трябва да ви осведоми, как да процедирате 

с оплакването си. Ако работодателят няма такава процедура или не ви дава копие от 

нея, вие все пак трябва да изложите писмено жалбата си с цел да подпомогнете 

всички бъдещи съдебни искове. Може да намерите примери за това, как да напишете 

своята жалба или писмо, като посетите сайта на Комисията за равенство и човешки 

права на www.equalityhumanrights.com или на сайта на Омбудсман на Република 

България www.ombudsman.bg  

 

http://www.equalityhumanrights.com/
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 Дейност “Менторинг подкрепа” 

 

Ако считате, че като консултант по ПЗ, че менторинг подкрепата е необходима на 

клиента на работното му място, то трябва да знаете някои от обичайните 

характеристики на менторинга, които са:  

a. Това е връзка, която включва редовни онлайн или извънслужебни срещи между 

ментора и наставлявания, като честотата и продължителността на срещите може 

да варира значително в съответствие с нуждата.  

b. Менторингът е механизъм за споделяне на опит между две страни –с 

преимущества и за двамата участници.  

c. Менторинг отношенията са доброволни и неформални. Процесът не е 

задължителен, но е строго регламентиран.  

d. Това е организирана връзка: партньорите се договарят за всяка среща спрямо 

предварително изготвен план, вместо да се срещнат случайно.  

e. Има координатор, който поема лидерската роля в напасването на менторинг 

двойката и осигурява подкрепено обучение и услуги.  

f. Урежда се от изрично споразумение, чието съдържание може да се променя 

според начина на протичане на менторинг взаимодействието.  

g. В някои случаи може да има голяма възрастова разлика между ментора и 

наставлявания. В този случай това може да бъде подход между поколенията, 

където няма зависимост между опит, умения и знания.  

i. Времето на менторинг процесът е ограничен и задължително съществува 

конфиденциалност между страните.  

 

 Всяка страна в тази връзка, трябва да се съгласи с избора на другата и двете 

трябва да имат възможността да се откажат, ако не проработи.  

 То трябва да служи на нуждите на наставлявания и те трябва да се 

идентифицирани правилно, а не просто да бъдат приети за даденост.  

 Това е процес на учене – отвъд планираните задачи менторът  и 

наставляваният се учат един за друг и за връзките, които създават.  
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 То е за споделяне на сила, знания, социален и професионален опит, дори ако 

страните се различават силно по статуса си.  

Организацията на менторинг подкрепата, трябва да бъде уредена от работодателя и 

от ръководния персонал.  

Работен лист “Оставане на работа” 

Първият ден на нова работа е обезсърчителен за всички, но може да бъде особено 

обезсърчителен, ако клиентът е с увреждане. Преместването на ново работно място в 

непозната среда е стресиращо и е естествено, да има притеснения относно новата 

работа и срещата с много нови колеги.  

 

Вие, като консултант по ПЗ, трябва да насърчавате клиента си да остане 

позитивен. 

Най-важното нещо, което той/тя може да направи преди първия си работен ден е да 

запази позитивна нагласа към работата. Той/тя трябва да помни, колко удовлетворен/а 

се е чувствал/а, когато е получил/а работата. Да имаш негативни мисли относно 

новата си работа и възможностите си да се справиш с нея е естествено и тези 

страхове могат да бъдат особено силни за хора, които не са работили известно време. 

Работата е нещо, което очевидно желаем да правим и се чувстваме развълнувани, 

когато я вършим. 

 

Условия на трудовата заетост 

В зависимост от позицията и компанията, в която вашия клиент е приет, той/тя може да 

открие, че в предложението има и някои условия. Уверете се, че вие и вашия клиент 

сте наясно за тези условия още по време на процеса на кандидатстване и сте в 

състояние, да ги изпълните. Обичайните такива условия са:  

  Изпитателен срок: Това е период от време, в който вашия клиент е нает и му се 

плаща от работодателя, но не е задължително да има същите премии и права, 

както служителите на дългосрочна заетост. Това често означава, че работодателят 

може да освободи клиента ви, при неудовлетворително поведение само с 

предупреждение през този период.  

 Одобрени препоръки: Работодателят може да не е проверил препоръките на 

клиента ви, преди той/тя да е получил/а първоначалната оферта за работа. Ако 
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офертата дадена клиента ви има отношение към препоръките, то те могат да 

отменят офертата, ако обратната връзка, която получават от издалите препоръки 

за клиента ви е неудвлетворителна.  

 Медицинско свидетелство за работа: Някои работни места може да изискват да 

се покрият някакви специални медицински тестове, с които да се докаже годност за 

изпълнението им. Още веднъж, ако това условие е предвидено от работодателя в 

първоначалната оферта, тогава те могат да са в състояние да анулират офертата 

за работа, ако клиентът ви не успее да ги покрие.  

 Свидетелство за съдимост: Работно място, което изисква да се работи с уязвими 

групи възрастни или деца, винаги изисква да бъде доказано чисто съдебно минало, 

с цел да се докаже стабилността на клиента за позицията. Това трябва да бъде 

ясно описано в обявата или поне в процеса на кандидатстване, след това ако 

вашият клиент е неспособен да го докаже, на него/нея няма да му/й бъде 

разрешено да заеме позицията.  

 

 

Дейност “Съвети за задържане на работа” 

Първият ден 

Един от ключовете за добър първи ден е в способността да се справиш с нервното 

напрежение ефективно. Помислете отново за търсенето на работа на клиента и това 

как той/тя се е справил/а с напрежението на интервюто. Малките неща, като ранното 

ставане, яденето на добра закуска и планирането какво да облече на следващия ден, 

би трябвало да осигурят възможно най-добър старт за деня. 

Срещата с колегите може да бъде един от най-предизвикателните аспекти на новата 

работа за някой, който има увреждане. Може да има някои неудобни въпроси относно 

увреждането или някои хора, които да се опитват да го/я избягват заради него. 

Няма лесни отговори или напъствия, които можете да осигурите за това как да се 

справи в тези ситуации. Въпреки това, вие трябва да бъдете подготвени да говорите 

позитивно с клиента си за тези аспекти, по същия начин, по който сте говорили на 

етапа на интервюто. 
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Справянето с рамките на работната среда може да бъде проблем за някого със 

зрително увреждане, например. Ако случаят е такъв, трябва да бъде възможно да 

осигурите присъствието си на работното място преди официалната дата за започване 

на работа, за да го запознаете със средата. Ако това не е възможно, говорете с 

ръководителя му/й за това да му/й даде допълнително време и да помогне в 

изучаването на средата на работното място. 

Запомнете, че никой не очаква клиентът ви да научи всичко отведнъж и не спирайте да 

му/й напомняте, че са/я избрали заради неговите/нейните способности.  

 

Първата седмица 

През първата седмица всичко опира до настройката на рутината на клиента ви към 

работата и опознаването на колегите му/й. Създаване на добро впечатление с ранно 

пристигане и показване на ентусиазъм е винаги добра идея, която може да споменете 

в качеството си на консултант по ПЗ. 

Опознаването на колегите е най-важното нещо, което клиентът ви трябва да направи 

през първата си седмица. Той/тя ще се опита да се присъедини към тях, колкото се 

може повече и не се страхувайте да направите няколко добри жеста към тях. Добър 

жест би бил, да донесе шоколадови бонбони или бисквити в офиса, за да почерпи 

колегите. Малките детайли, като този, са жизнено важни в създаването на добро първо 

впечатление.  

 

И накрая… 

Убедете клиента си, че започването на нова работа е вълнуващо. Това почти винаги е 

като меден месец, където той/тя е добре дошъл/дошла и може да спечели моного нови 

неща.  

Подканете го/я да се радва от започването на нещо ново! Когато той/тя е подготвен/а 

психически за своята нова работа, ще бъде успешен/успешна в нея.  
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Тест“Как се справяте с конфликтите?“ 

Всички хора попадат в конфликтни ситуации. Представете си ситуация на комуникация 

с друг човек, в която вие откривате, че вашето мнение и възгледи се различава от това 

на партньора ви. Същата ситуация може да възникне на работното място, където 

клиентът ви трябва да бъде включен. Затова може да използвате следния тест, който 

съдържа няколко твърдения. 

Те са изредени по-долу и описват всички възможни действия в дадената ситуация. За 

всяка двойка помолете вашия клиент, да огради едно от двете твърдения „А“ или „В“, 

което по-добре описва неговото/нейното поведение в тази ситуация. 

Възможно е клиентът да реши, че нито „А“, нито „В“ отразяват типичното му/й 

поведение. Въпреки това, го/я помолете да избере отговора, който е по-вероятно да 

бъде предпочетен. 

N A/B ОТГОВОРИ 

 1. А 

 

B 

Има ситуации, в които аз давам отговорността за решението на 

проблемите ми на други.  

Вместо да обсъждам нещата, които пораждат неодобрение у мен, аз се 

фокусирам върху тези, с които съм съгласен/съгласна.  

 2. А 

B 

Опитвам се да намеря компромисно решение.  

Опитвам се да взема предвид интересите и на двете страни.  

 3. А 

B 

Аз обикновено твърдо следвам поставените цели.  

Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да останем в 

приятелски отношения.  

 4. А 

B 

Опитвам се да намеря компромисно решение. 

Понякога жертвам желанията си, заради желанията на другата страна.  

 5. А 

B 

Постоянно търся помощ от другата страна, за да взема решение.  

Опитвам се да направя необходимото, за да избегна ненужен стрес.  



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 
публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 
133 

 

 6. А 

B 

Избягвам да предизвиквам проблеми. 

Опитвам се да направя позицията си победителска.  

 7. А 

 

B 

Опитвам се да отложа решаването на проблема, за да спечеля време 

да го обмисля. 

 Отказвам се от някои точки в полза на другите.  

 8. А 

B 

Обикновено стриктно следвам поставените цели.  

Винаги се опитвам да разкрия всички проблеми и интереси.   

 9. А 

 

B 

Не мисля, че различията са нещо, което си струва постоянните 

притеснения.  

Полагам усилия да следвам собствения си път.  

10. А 

B 

Стриктно следвам поставените цели. 

Опитвам се да намеря компромисно решение.  

11. А 

B 

Винаги се опитвам да разкрия всички проблеми и интереси.   

Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да останем в 

приятелски отношения. 

12. А 

 

B 

Понякога избягвам да заемам позиция, която би предизвикала 

противоречия.  

Съгласявам се с възгледите на другата страна, ако тя се съгласи с 

моите.   

13. А 

B 

Предлагам решения, които са по средата между две крайности.  

Упражнявам натиск за да постигна поставените цели.  

14. А Споделям идеите си с другата страна и очаквам тя да сподели своите.  
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B Опитвам се да покажа на другата страна логиката и ценността на 

своята позиция. 

15. А 

 

B 

Опитвам се да успокоя емоциите на другата страна и да останем в 

приятелски отношения. 

Опитвам се да направя необходимото, за да избегна ненужен стрес. 

16. А 

B 

Опитвам се да не наранявам чувствата на другата страна.  

Опитвам се да убедя другата страна в предимствата на своята 

позиция.  

17. А 

B 

Обикновено стриктно спазвам набелязаните цели. 

Опитвам се да направя необходимото, за да избегна ненужен стрес. 

18. А 

 

B 

Оставям другат страна да запази възгледите си, ако това я прави 

щастлив/а 

Съгласявам се с възгледите на другата страна, ако тя приеме част от 

моите.   

19. А 

B 

Винаги се опитвам да разкрия всички проблеми и интереси.  . 

Опитвам се да отложа решаването на проблема, за да спечеля време 

да го обмисля. 

20. А 

B 

Опитвам се незабавно да работя върху различията ни.  

Опитвам се да намеря просто комбинация между печалбата и загубата 

на двете страни.  

21. А 

 

B 

В началото на някакъв разговор, аз се опитвам да взема предвид 

желанията на другата страна.  

Винаги съм готов/а да обсъждам проблема директно.  
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22. А 

B 

Опитвам се да намеря позиция, която е по средата между две 

крайности.  

Поддържам желанията си.  

23. А 

 

B 

Много често съм загрижен/а за удовлетворяването на всичките ти 

желания.  

Има ситуации, в които оставям другите да поемат отговорността за 

решението на проблема.  

24. А 

 

B 

Ако позицията на другата страна ми се струва твърде важна за нея, аз 

го/я оставям да прави, каквото поиска.  . 

Опитвам се да намеря компромисно решение.  

25. А 

 

B 

Опитвам се да покажа на другата страна логиката и ценността на 

своята позиция. 

В началото на някакъв разговор, аз се опитвам да взема предвид 

желанията на другата страна.  

26. А 

B 

Предлагам решение, което е по средата между крайностите.  

Много често съм загрижен/а за изпълнението на всичките ни желания.  

27. А 

B 

Избягвам да заемам позиции, които ще предизвикат противоречия. 

Оставям другата страна, да запази възгледите си, ако те го/я правят 

щастлив/а.  

28. А 

B 

Обикновено твърдо следвам поставените цели.  

Обикновено търся помощ от другата страна за да изработим решение. 

29. А 

B 

Предлагам решение, което е по средата между крайностите.  

Не мисля, че различията са нещо, което си струва постоянните 
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притеснения. 

30. А 

B 

Опитвам се да не наранявам чувствата на другите.  

Винаги споделям проблема си с другата страна, за да се опитаме да го 

решим заедно.  

 

Попълнете таблицата дадена по-долу с получените резултати. 

Резултатът за всяка колона може да варира от 0 (изключително рядко използван 

подход към решаването на проблеми) до 12 (доста често използван подход за 

решение на проблеми). 

Отбележете сумата на точките на клиента си за вяска колона. Сравнете резултатът на 

клиента си по всеки един от петте стилове на решаване на проблеми и определете, 

кой от тях е най-често използван от него/нея.  

Запомнете, че няма добри и лоши резултати – различните ситуации изискват различни 

подходи.  

ОТГОВОРИ И РЕЗУЛТАТИ 

Моля, оградете твърденията, които сте избрали по всеки един въпрос. 

 

N Съревнование Сътрудничество Компромис Избягване Адаптиране 

 

1.     А B 

2.   B А   

3.  А    B 

4.    А  B 

5.   А  B  

6.  B   А  

7.    B А  
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8.  А B    

9.  B   А  

10.  А  B   

11.   А   B 

12.    B А  

13.  B  А   

14.  B А    

15.     B А 

16.  B    А 

17.  А   B  

18.    B  А 

19.   А  B  

20.   А B   

21.   B   А 

22.  B  А   

23.   А  B  

24.    B  А 

25.  А    B 

26.   B А   

27.     А B 

28.  А B    
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29.    А B  

30.   B   А 

    

 

  

 Съревнование Сътрудничество Компромис Избягване Адаптиране 

 

 

 Възможни начини за справяне със стреса 

Прогресивна релаксация – техника за релаксация на специфични мускулни групи, 

също така и релаксация на цялото тяло. Прогресивната релаксация е техника за 

справяне. В този процес всяка една мускулна група е под напрежение, което след това 

се освобождава. Тази техника е базирана на идеята, че след като нашите мускули са 

отпуснати те интерпретират това, като физически комфорт. Това води до намалена 

перцепция на стрес. Експериментите показват, че използването на прогресивна 

релаксация, води до намаляване на кръвното налягане и главоболието. 

Ето няколко етапа в меката прогресивна релаксация, която вие, като консултант по ПЗ, 

може да предложите на клиента си:   

1 Седнете в удобна поза.  

2. Затворете очи.  

3. Отпуснете дълбоко всичките си мускули започвайки от стъпалата и нагоре до 

лицето. Задръжте ги отпуснати.  

4. Дишайте през носа. Когато издишате, кажете думата „едно“ тихо на себе си. 

Например, издишате „едно“ и вдишвате-издишвате и т.н. Дишайте леко и естествено.  

5. Продължете с това 10 до 20 минути. Можете да отворите очите си, за да 

проверите времето, но не използвайте аларма. Когато приключите, трябва да 

седнете бавно, спокойно за няколко минути – първо със затворени, а след това и с 

отворени очи. Не ставайте за няколко минути.  

6. Не се притеснявайте, ако не сте постигнали удовлетворителен резултат от 

релаксацията. Запазете своята пасивна нагласа и оставете релаксацията да се 
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разкрие по собствения си начин. Когато се появят тревожни мисли, се опитайте да ги 

игнорирате чрез недопускането им да ви обсебят отново и се върнете на 

повтарянето на „едно“. Всъщност, резултатът идва след някои усилия. Упражнявайте 

тази техника един или два пъти дневно, но не и два часа преди ядене.  
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора 

с увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти 

по подкрепена заетост 
 

Модул 4 Дигитални помощни технологии , които подкрепят 

образованието, заетостта и благополучието на хората с 

увреждания  

Автор 
 

НФРИ 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по подкрепена заетост (ПЗ) да могат/ да знаят 
как да: 

 Развиват положителни нагласи спрямо активната 
употреба на дигитални помощни технологии, като способ 
за социално включване на хората с увреждания.  

 Разпознават потенциалните нужди на хората с 
увреждания от дигитална помощна технология  

 Да знаят, как да оказват подкрепа за нуждите на хората с 
увреждания при търсене на платена заетост.  

 Знаят как употребата на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) може да подкрепи 
хората с увреждания за премахването на бариерите 
пред осигуряването и задържането на платена заетост.   

 Прилагат личностно-центриран подход за улесняване на 
информираните избори и решения. 

 Промотират принципите на ПЗ, чрез използването на 
ИКТ технологии. 

 Да знаят как да използват дигитални помощни 
технологии с цел да ускорят и подобрят резултатите от 
процеса на ПЗ. 

 Да знаят как да работят с различни помощни технологии 
и да подпомагат хората с увреждания, да развиват свой 
собствен стил на учене. 

 Да подпомагат работодателите в насърчаването на 
използването на ефективни помощни технологии и 
адаптации на работни места за хора с увреждания, 
където е необходимо. 

Обобщение на темите в 
съдържанието на модула 

Обобщение: 
Модулът има за цел да представи ролята на дигиталните 
помощни технологии в улесняването на комуникацията на 
хората с увреждания, което да осигури активното им участие на 
отворения пазар на труда. ИКТ също така подкрепят гъвкавите, 
игрови, неспециализирани дейности, които могат да бъдат 
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механизъм за развитие на нови ценности и цели, и за 
научаване на нови неща. 
 
Модулът се фокусира върху социалния модел на увреждането 
и дигиталните помощни технологии като инструмент, който 
може да намали изолацията и да улесни осъзнатото социално 
участие на хората с увреждания в общността. Чрез този модул 
ще се постави акцент върху способностите на тези хора и 
възможностите за тяхното смислено социално участие и 
техните права за заетост.  
 
Дигиталните помощни технологии могат да спомогнат за 
задоволяване на нуждите на хората с увреждания по различни 
начини. Те може да позволят на хората да правят нещо, което 
не биха могли да правят преди и да функционират по-добре в 
своето всекидневие или да подобрят уменията им да 
изпълняват социални задачи. Технологията може да 
предостави на хората с увреждания достъп до необходими 
умения и да ги подкрепи във всички аспекти на житейските 
дейности, като посещаване на образователни институции, 
работа, културен живот или грижа за децата и семейството.  
 
Освен това модулът подчертава важността на личностно-
центрирания подход в използването на ИКТ, който има влияние 
върху независимия живот, като премахва бариерите и 
предоставя достъп до ключови обществени услуги 
(включително достъп до работа). Тази глава съдържа 
информация относно дигиталните помощни технологии, които 
позволяват на хората с увреждания да контролират 
взаимодействията си или правят информацията по-лесно 
управляема. Това ще увеличи ангажираността на човека с 
увреждане и ефикасността му на работното място. Работата с 
ИКТ може също така да предостави на хората с увреждания 
възможности за работа, които иначе биха били недостъпни за 
тях.  
 
След края на модула консултантите по ПЗ ще бъдат в 
състояние да разпознават типовете помощни технологии и 
тяхната подкрепяща роля за хората с физически, ментални и 
други типове увреждания. Консултантите по ПЗ ще могат да 
разберат ролята на дигиталните помощни технологии, които 
дават повече възможности на хората с увреждания и улесняват 
социалното включване. Модулът ще им помогне да разпознават 
потенциала на дигиталните помощни технологии, който те 
могат да предоставят, като възможност за пълно и ползотворно 
участие в обучението, заетостта, както и във всички дейности 
значими за благополучието на хората с увреждания. 
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Модулът набляга на помощни технологии, които развиват 
меките умения (soft skills), посрещат индивидуалните нужди и 
пасват на изискванията на компанията и фирмената култура. 
След завършването на модула консултантите по ПЗ ще могат 
да предоставят на колегите на клиента с увреждане и 
работодателите на хората с увреждания необходимите насоки 
за процеса на успешно включване на използването на помощни 
технологии в работната среда на новоназначения 
работник/служител с увреждане.  
 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
1. Социален модел на уврежданията и дигитални помощни 
технологии.  
1.1. Подкрепящи държавни политики и достъп до масова и 
дигитална подкрепа за хора с увреждания  
1.1.1. Типове включващи ИКТ  
1.1.2. Технологиите, като личностно-центриран подход към 
промяна на парадигмите в предоставянето на услуги 
1.1.3. Достъп до технологии и неприкосновеност на личния 
живот, сигурност и поверителност  
1.1.4. Преглед на държавните регулации и политики за 
предоставяне на масови и дигитални технологии за хора с 
увреждания  
1.2. Въздействие на дигиталните помощни технологии и услуги 
върху независимия живот  
1.2.1. Ролята на технологията за разширяване на услугите за 
грижи и здравеопазване, транспорт и учене през целия живот 
1.2.2 Помощните технологии, като метод за равенство и 
промяна на социалните нагласи и включване  
2. Масови и дигитални помощни технологии подкрепящи 
личната автономност  
2.1. Социално влияние на уврежданията и типовете технологии 
и лични помощни средства 
2.1.1. Комуникационни подобрения  
2.1.2. Достъп до телекомуникации  
2.1.3. Безжични технологии  
3. Разширяване на възможностите за трудова реализация за 
хората с увреждания чрез дигитални помощни технологии  
3.1. Ролята на технологиите в преодоляване на бариерите и 
намиране на работа за хора с увреждания:  
3.1.1. Двигателни увреждания  
3.1.2. Зрителни увреждания – за хора страдащи от слепота, 
намалено зрение, дефицит на цветното зрение (далтонизъм)  
3.1.3. При клиенти с различна степен на сляпо-глухота  
3.1.4 При клиенти с различна степен на говорни нарушения  
3.1.5. При клиенти с различна степен на интелектуални 
(обучителни) трудности  
3.1.6. При клиенти с различен вид ментални нарушения  
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3.1.7. Практически задачи  
3.2. Предизвикателства пред ефективната употреба на 
дигитални помощни технологии и осигуряването на личното 
благополучие на хората с увреждания  
3.2.1. Личностна адаптаци, обучение и използване на 
личностно-центриран подход за предоставяне на достъп и 
информиране  
3.2.2. Мобилност и работа от разстояние: Обещания и 
проблеми.  
3.2.3 Телерехабилитация  
3.2.4. Работа с работодатели за проектиране и поддръжка на 
адаптирани работни места за хора с увреждания  
3.2.5. Финансов достъп до оборудване и свързани услуги  
3.2.6. Поддръжка, поправка и подмяна на продукта  
3.2.7. Въздействие на ПТ  
3.2.8.Преглед на проекти в областта на използването на ИКТ за 
хората с увреждания   

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 20 часа 
2. Практическа част (часове): 20 часа – Пряка работа с някои 

продукти и технологии. Симулационни дейности. Задачи за 
създаване на примерен личен план. Казуси.  

3. Оценяване (часове): 1 час 

Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет; 
2. Мултимедия и екран; 
3. Интернет достъп; 
4. Имейл адрес; 
 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 20 часа 
2. E-обучение: 10 часа 
3. Практика: 10 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основно познание относно 
уврежданията и ПЗ. 

2. Добри комуникационни умения. 
3. Основни ИКТ умения. 
4. Умение да си сътрудничи с други хора. 
5. Позитивна нагласа и способност да изразява емпатия 

спрямо хора с увреждания. 
6. Основни познания в сферата на работа с клиенти със 

специални нужди.  
Задължителни модули, които трябва да са завършени 
предварително: 
Модул 1 Осведоменост за уврежданията 
Модул 2, Стимулиране на развитието на ключови 
компетентности в клиента с увреждане 
Модул 5  Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на 
процеса 
Модул 7. Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане 
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Резултати от учене Знания: 

 Знания относно информация, факти и влияние, което 
дигиталните помощни технологии оказват върху 
ежедневието на хората с увреждания. 

 Знания относно специфични дигитални помощни 
технологии свързани с различни типове увреждания и 
как те подкрепят образованието, заетостта и 
благополучието на хората с увреждания. 

 Знания относно предизвикателствата и ограниченията, 
които засягат използването на конкретни дигитални 
помощни технологии.  
 

Умения: 

 Умение за анализи на нуждите от конкретна помощна 
технология. 

 Умение за даване на препоръка за подходящо решение, 
което съответства на нуждите на клиента. 

 Умение за убеждаване на клиента относно важността на 
дигиталните помощни технологии и това как те 
увеличават шансовете за включване на пазара на труда. 

Нагласи: 

 Увеличаването на осведомеността относно ползата от 
помощните технологии и подкрепа за положителна 
промяна на нагласата на хората с увреждания и 
обществото към тяхната полезност.  

 Увеличаване на дигиталното включване на хората с 
увреждания по индикаторите на Програмата в областта 
на цифровите технологии на ЕС и в подкрепа на 
приоритетите на  стратегията „Европа 2020“. 

 

ECVET/ECTS точки ECTS = 1,5 кредита  

ECVET =.5% относителна тежест 

Оценка (тип) a. Тест за самооценка  
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В последните деситилетия новите технологии имат огромно влияние върху начина на 

живот на хората. Технологичните иновации трансформират не само начина, по който 

общуваме един с друг, но и променят начина, по който се справяме с ежедневието си. 

Въпреки, че хората с увреждания все още срещат много предизвикателства, новите 

технологии им предоставят нови възможности. Различни устройства са използвани 

през годините за да подпомогнат хората в справянето с бариерите, които поставят 

уврежданията. Някои от днешните технологии надграждат по-ранни иновации, докато 

други предоставят качествено нови революционни възможности. В тази глава ще 

представим основните ИКТ, които са разработени за хора с увреждания и това което 

може да бъде използвано в подкрепа на всеки аспект от всекидневието им. Този 

процес се подпомага и от  съществуващи държавни политики, показващи нуждата да 

се предостави пространство за използване на нови технологии и относно това как ИКТ 

могат да бъдат особено преимущество за социалното включване, интеграцията и 

реинтеграцията на отворения пазар на труда.  

1. Социален модел на уврежданията и дигитални 

помощни технологии. 

1.1. Подкрепящи държавни политики и достъп до масова и 

дигитална подкрепа за хора с увреждания 

Според Световната здравна организация (СЗО) 15% (малко над 1 милиард души) от 

световното население има някаква форма на увреждане. ЮНЕСКО отбелязва на своя 

уебсайт, че „информационните и комуникационни технологии (ИКТ) имат потенциала 

за създаване на значими подобрения в живота на тези хора, позволявайки им да 

разширят своята социална и икономическа интеграция в обществата, чрез 

увеличаване на обхвата на достъпните за тях дейности?“ 1 

В днешния свят никой не трябва да бъде изключен от използването на ИКТ, в това 

число използването на мобилни телефони, интернет, телевизия, компютри и т.н. 

Тяхното приложение и услуги са полезни в много различни сфери, включително 

образованието, заетостта, политическия живот и културните дейности. Хората с 

увреждания трябва да имат достъп до дигитално обучение и комуникационна среда, да 

придобият умения и знания необходими за успешен  избор на образование и кариера.  

Моделът на политиката за ИКТ включване на хората с увреждания е базиран на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и по-точно на: 

                                                           
1 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-

with-disabilities/ 

http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with-disabilities/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/access-to-knowledge/access-for-people-with-disabilities/
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 Чл.9 – Достъпност – той определя правата на хората с увреждания в специфични 

сфери на дейност. В този член са дефинирани термините „достъпен“ и 

„достъпност“, като дадената тук дефиниция се отнася и до всички ИКТ продукти и 

базираните на тях приложения и услуги.  

 

Този член има широко приложение за производството на помощни технологии, 

правителствата и гражданското общество.2   

 Чл. 21 – Свобода на изразяването мнение и достъп до информация – Този член 

гарантира предоставяне на достъпни по формат и подходящи за различни типове 

увреждания технологии, които да бъдат на разположение на хората с увреждания 

навременно и без допълнителни разходи. Също така припознава и насърчава 

използването на Брайл, жестомимичен език, алтернативна комуникация и всякави 

други достъпни приложения и формати на комуникация.3   

 Чл. 24 -  Включващо образование – Значението на този член е независимостта на 

хората с увреждания. Той постановява задължения в две сфери: осигуряването на 

равнопоставеност на децата, младежите и възрастните с увреждания с останалите 

членове на обществото, чрез осигуряване на образование в „приобщаваща 

образователна система на всички нива“.  

 Чл. 27 Работа и заетост – правото на работа трябва да води до възможност за 

постигане на независим и достоен живот. Повечето защитени работилници, които 

предоставят дейности за рехабилитация и заетост изглежда не изпълняват изцяло 

това изискване. 4   

Чл. 27 е от особена важност за ПЗ. Съгласно Конвенцията „разумни адаптации“ 

означава извършването на необходими и подходящи модификации и адаптации (а не 

налагане на неподходящи или отежняващи мерки), където е необходимо, в конкретния 

случай, за да се подсигури на човека с увреждане среда или способ да се възползва 

равноправно с останалите от всички основни човешки права и свободи.  

Съгласно чл. 27 - „...да се уверят в това, че на хората с увреждания са предоставени 

разумни адаптации на работното място“, ИКТ могат да бъдат разглеждани, като 

разумни адаптации за хората с увреждания.  

През Ноември 2014г. по време на международната конференция „От изключване към 

овластяване: ролята на ИКТ за хората с увреждания“ организирана от ЮНЕСКО, е 

създадена така наречената „Декларация за включване на ИКТ за хора с увреждане от 

Ню Делхи: Реално осъществяване на овластяването“. Тя съдържа дейности насочени 

                                                           
2 http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/un_convention/overview_of_the_convention 

3 http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=281 

4 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect 

http://www.e-accessibilitytoolkit.org/toolkit/un_convention/overview_of_the_convention
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=281
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1559&context=gladnetcollect
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към корпорациите работещи в сферата на ИКТ, за да „... ги запознае на терен с 

нуждите и възгледите на хората с увреждания и да ги включи в спецификациите за 

достъпни, ползотворни и включващи продукти и услуги – вземайки предвид принципите 

на универсалния за всички дизайн.“ 5   

1.1.1. Типове включващи ИКТ 

Включващите ИКТ могат да бъдат групирани в следните типове: 

 Масови технологии, които са достъпни за всички. Те включват персонални 

компютри, уеб-браузъри и мобилни телефони, които съдържат вградени функции 

за достъпност за да предоставят еднакво ефиксен достъп за ползватели с и без 

увреждания; 

 Помощни технически средства, които компенсират трудностите в достъпа и 

използването на масовите технологии. Помощните технически средства са от 

значение за равнопоставеността на хората с увреждания, без значение от 

възрастта им. Помощните технически средства могат да включват медицински и 

обучителни помощни средства, като екранни четци, алтернативни клавиатури, 

алтернативни комуникационни устройства, софтуер или услуги за хора с 

увреждания, които създават по-голяма независимост. Помощните технологии са  

устройства и модификации, които помагат да се превъзмогне или премахне ефекта 

на увреждането. Високо-технологичните помощни средства включват всички 

устройства или системи, които позволяват на някого с увреждане да изпълнява 

задачи, които иначе не би могъл.  

 Съвместимост между помощни технически средства и масови технологии: 

Неадекватния дизайн остава фактор, особено за хората с физически увреждания. 

Пример са уеб-страниците, които не са съвместими с компютърните екранни четци. 

Приложенията трябва да могат да предоставят адекватни входни данни на 

помощната технология, за да може тя да генерира изходни такива по начин, 

достъпен за човека с увреждане.  

 Достъпна медия и формати,  включва масови формати за публикуване (MSWord, 

PowerPoint и структурирани и обозначени PDF файлове) или HTML 5 (Hypertext 

Mark-up Language), видеа с надписи, книги във формат DAISY (Digital Accessible 

Information System), EPUB (електронни книги, които могат да бъдат свалени и 

прочетени на устройство от типа на смарт-телефон/смартфон, таблет, компютър 

или електронен четец, като Kindle) и др.  

 Достъпно дигитално обучително съдържание и инструкции – всички системи за 

предоставяне на обучение онлайн (напр. Достъпни OER, достъпни SCORM-

                                                           
5https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusive_ICTs

_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf 

https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusive_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf
https://www.unesco.de/fileadmin/medien/Dokumente/Kommunikation/New_Delhi_Declaration_Inclusive_ICTs_Making_Empowerment_a_Reality_26_11_2014.pdf
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съставени обучителни модули) или „интелигентни“ класни стаи и системи за 

управление. 

1.1.2. Технологиите, като личностно-центриран подход към промяна на 

парадигмите в предоставянето на услуги 

ИКТ могат да овластят хората с увреждания и могат да бъдат използвани, като важно 

средство в социалното включване6. ИКТ могат да се използват за:  

 

 

Дистанционно е-обучение.  Чрез използване на компютър / таблет / смартфон за 

дистанционни обучителни курсове, може да се предостави възможност за обучение от 

вкъщи, като се позволи споделяне и размяна на документи, обучителни материали и 

уроци. 

Четене от дигитални и аудио библиотеки. Това се прилага към обучаеми с 

интелектуални или обучителни трудности или такива, с частично увредено зрение и 

слух и с други увреждания, които сега вече са способни да участват в образователни 

модули чрез дигитални и аудио библитеки, достигайки тяхното съдържание онлайн.  

Използване на интернет. Това помага на хората с увреждания да придобият 

разбиране за обществената информация, да учат и работят, да участват в дейности в 

свободното си време, да пазаруват, да управляват финансите си, да си пишат и 

общуват. Устройствата с интернет връзка осигуряват възможности за подобряване на 

участието във всекидневните дейности и независимия живот.   

ИКТ подобряват качеството на личния живот в частност чрез разширяване на 

ефективността на обучението, развитието на умения, осъществяване на обучение в 

образованието за хора със специални нужди и осигуряването на платформа за 

работници/служители с увреждания въз основа на която да подобрят своите умения. 

ИКТ позволяват на хората с увреждания да преодолеят социални бариери, да участват 

по-пълно и да разширят социалния и икономическия си живот в общността. 

                                                           
6 Video on “How Can We Include Students with Disabilities in Computing Courses? 

https://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=64 

https://www.youtube.com/watch?v=4k0LyCH_ot8&feature=youtu.be 

https://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=64
https://www.youtube.com/watch?v=4k0LyCH_ot8&feature=youtu.be
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1.1.3. Достъп до технологии и неприкосновеност на личния живот, 

сигурност и поверителност 

Информационна сигурност, понякога съкращавана, като InfoSec е практика за 

защита на информацията от неоторизиран достъп, употреба, разпространение, 

разрушаване, промяна или унищожаване с цел да се осигури конфиденциалност, 

цялостност и достъпност.“ (CNSS, 2010).   

Сигурността на информацията в интернет е главна проблемна зона в нашата 

дигитална ера. Има около 150 000 компютърни вируси  в обръщение всеки ден и 

148 000 компютри се заразяват с тях ежедневно7. Уеб-базираните атаки в ЕС и по 

целия свят са се увеличили с почти 40 % през 2015 г. 

ЕК включи кибер-сигурността и електронната защита на данни в ядрото на своите 

ключови политически приоритети: доверието и сигурността са основи на Стратегия 

за единен цифров пазар (Digital Single Market Strategy) 8, приета през 2015 г.  

А борбата с кибер-престъпленията е един от трите стълба на Европейската програма 

за сигурност (European Agenda on Security) 9.  

 

Стратегията за кибернетична сигурност на ЕС (EU Cybersecurity Strategy)10 приета 

през 2013 г. определя начините за укрепването на мрежовата и информационна 

сигурност в ЕС. Тя защитава публичния и частния сектор от проникване и измама, чрез 

заздравяване на трансграничното сътрудничество и обмена на информация. 

Общите ЕС правила са установени за да докажат, че личните данни имат висок 

стандарт на защита навсякъде в ЕС. Двата основни стълба на законодателната рамка 

за защитата на данни в ЕС са Директива за защита на данните (Data Protection 

Directive) 11 и Директива за неприкосновеност на данни (ePrivacy Directive) 12. 

                                                           
7 EC Communication - http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm 

8 http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/  

9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm  

10 eeas.europa.eu/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf  

11 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046  

12 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-94_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31995L0046
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eprivacy-directive
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Устройствата за радиочестотна идентификация (УРИ) са все по-често използвани в 

таксуването, здравеопазването, банковото дело, логистиката, електронната 

идентификация, търговия на дребно и много други сектори и създават риск за 

поверителността. ЕК прие норми валидни за целия ЕС относно приложенията на УРИ, 

през юни 2014, които целят да ограничат вредните ефекти от тази технология.  

Държавите от ЕС следват действията на ЕС и създават национални разпоредби за 

кибер сигурността и неприкосновеността. Например, Австрийската стратегия за 

сигурност на ИКТ (Austria's ICT Security Strategy) е важна насока за по-нататъчни 

действия. През 2013 г. Испания прие Национална стратегия за киберсигурност 

(National Cyber Security Strategy). През 2015 г. България прие Стратегия за 

изследвания и технологии в сигурността и отбраната целяща да допринесе за 

сигурността и политиките за защита на ЕС и НАТО.  

Отделно от усилията на ЕС и на държавите-членки, защитата на информацията е 

сериозна отговорност на всеки човек. С тази постоянно еволюираща технология, 

регулацията и оценката на риска трябва да бъдат извършвани редовно и да се 

обновяват. Консултантите по ПЗ трябва да бъдат добре информирани относно 

проблемите на сигурността с различните ИКТ инструменти и възможните мерки за 

защита на личните данни. Те трябва да повишават осведомеността и да подчертават 

важността на сигурността на информацията. Те трябва да обясняват на хората с 

увреждания и техните семейства рисковете и нужните стъпки, които да бъдат 

предприети с цел да се ограничи излагането на риск от измама или злоупотреба с 

личните данни на лицето с увреждания.  

 

1.1.4. Преглед на държавните регулации и политики за предоставяне 

на масови и дигитални технологии за хора с увреждания  

В България няма специално законодателство или политика за предоставяне на 

подкрепа на хора с увреждания в работата им с дигитални технологии за получаване 

на подкрепа. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) осигурява определено 

финансиране на работодатели, в случай че те искат да направят адаптации на 

работно място в съответствие с чл. 25 на Закона за интеграция на хората с 

увреждания13. Това е единствената финансирана от държавата инициатива, която 

подкрепя покупката на помощни технологии. Освен това, условието е тези технологии 

да се използват само за работа, а не за лични цели или в свободното време. 

Процедурите за кандидатстване и предоставянето на фондове са описани в 

правилника за прилагане на закона. Дългосрочната стратегия за заетост на хората с 

                                                           
13 http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478  

http://www.micmrc.government.bg/files/conc.pdf
http://www.micmrc.government.bg/files/conc.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478
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увреждания 2011-2020 г. (за повече информация относно законодателството в 

България, вижте Модул 9) е основния референтен документ, свързан с интеграцията 

на хората с увреждания, където едно от стратегическите действия е предоставяне на 

достъпна среда. Това включва (вижте стр. 13 от Стратегията) достъпна информация и 

комуникационна среда. 

Мерки включени в стратегия са: 

• Анализ на информационната и комуникационната среда, предоставена на 

различните групи хора с увреждания; 

• Развитие на държавна стратегия за достъпност на информационни услуги и 

документация за различни групи хора с увреждания; 

• Развитие на ефективна законова рамка служеща за предоставяне по адекватен и 

подходящ начин на информация на всички медии относно различните типове 

увреждания; 

• Осигуряване на условия за достъп до всички типове средства за масова 

информация (печатни, електронни, аудио, визуални); 

• Осигуряване на достъпно телекомуникационно оборудване (телефони, компютри и 

др.); 

• Осигуряване на достъп до всички етапи на цялата информация отнасяща се до 

правата и задължения на хората с увреждания, услугите и програмите 

предназначени за тях. 14 

 

1.2. Въздействие на дигиталните помощни технологии и услуги 

върху независимия живот 

1.2.1. Ролята на технологията за разширяване на услугите за грижи и 

здравеопазване, транспорт и учене през целия живот 

ИКТ са интегрална част за подобряване на достъпът до информация и подкрепа на 

вземането на решения. 15 Има няколко системи, проектирани с цел подпомагане на 

преодоляването на бариерите, пред които се изправят хората със зрителни 

                                                           
14 http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705 

15 Video on Working Together: People with Disabilities and Computer Technology – 

http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33 / https://www.youtube.com/watch?v=X92Cd6jicko 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705
http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=33
https://www.youtube.com/watch?v=X92Cd6jicko
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увреждания в ежедневието си. Примерите включват голям брой географски 

информационни системи (GIS), различни съобщителни знаци, отдалечени 

инфрачервени звукови сигнализации (RIAS), системи за информиране на пътниците в 

реално време, знаци оказващи направление и следваща спирка на превозното 

средство, достъпни автомати за билети и тактилни предупредителни настилки. 

Технологичните иновации могат да разширят достъпът до транспорт, чрез по-добро 

разбиране на изискванията към пешеходците и пътуващите със зрително увреждане 

или други. Технологичните подобрения могат да подпомогнат овластяването на хората 

с увреждания, като задоволят техните нужди от мобилност, но преимуществата от 

такива подобрения не са изследвани напълно в сегмента на обществения транспорт.  

По време на обичайно пътуване, човекът със зрителни увреждания среща редица 

предизвикателства. Има много конвергентни технологии включващи RIAS. Например, 

системите инсталирани на спирките на автобусите в Италия, прилагат развити върху 

RIAS разработки с мобилни комуникационни технологии и характеристики – безжични, 

захранени със слънчева енергия връзки, предоставящи информация за автобусите на 

пътуващите. В София подобна технология дава вербална информация относно 

идващия транспорт. Онлайн инструмента в София за обществения транспорт, също 

така осигурява подкрепа за хора с увреждания, чрез виртуални графици и маршрути, 

които са достъпни чрез смартфони и да бъдат използвани с помощни технически 

средства. 

В последните години многото изследвания и иновации, доведоха до използването на 

роботи и изкуствен интелект за да се подобри мобилността и навигацията за хора със 

специални нужди.  

Създаването на автономни системи за изпълнението на задачи, като шофирането не е 

така сложно, като шофирането в интерактивна ситуация. Много дейности вече се 

изпълняват в сферата на автономното шофиране. Google вече въведе технологията в 

реални автомобили и провежда тестове. 

Друг пример за ИКТ, които подкрепят осведомеността за средата за хората със 

зрителни увреди е Sendero GPS, който позволява на зрително увредени ползватели да 

търсят адрес в база данни и да опознаят нова зона преди да пристигнат там. Sendero 

GPS записва всяка точка на интерес (POI) наличната база данни, така че е възможно 

да се търсят ресторанти, хотели и много други местоположения използвайки 

системата. 

ИКТ се счита за много подходяща за получаването на достъп до информацията за 

общественото здраве, както и за достъп до книги и образование. Интернет е важен 
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инструмент за телемедицината и е-здравето. В подкрепящите здравни услуги, най-

релевантните използвани технологии включват16:  

 електронни картони на пациента,  

 структурирани записи на данни, 

 напреднали „човек-компютър“ интерфейс технологии, 

 преносими компютри, 

 автоматизирано записване на данни от диагностично или контролно 

оборудване, 

 свързани база данни с онлайн заявки (ключови търсения и възстановяване), 

 базирани на знания изчисления и компютърни мрежи.   

1.2.2 Помощните технологии, като метод за равенство и промяна на 

социалните нагласи и включване 

Промяната на нагласите на хората към уврежданията е основна за достигане на 

универсална достъпност. През последните две деситилетия представянето на 

законодателството за равенство, подобрения достъп до публичните пространства и 

помощните технологии улесниха хората с увреждания и им позволиха да имат по-

добри от всякога възможности, видимост и стремежи. Развитието на ИКТ предостави 

на хората с увреждания инструмент, който да позволи тяхното участие в обществото. 

Създаването на помощни технологии е резултат от и цел на промяната на социалните 

нагласи.  

Дигиталните помощни технологии са продукти, проектирани на принципите на 

универсалния дизайн (проектиране за широк кръг човешки възможности), които са не 

само по-използваеми от хората с увреждания, но и за всички останали. Много 

компании сега проектират своите продукти, услуги и уеб сайтове така, че да 

позволяват използването им и от хора с увреждания. Например, много продукти на 

компанията „Apple“ имат вградени в операционната си система екранни четци, 

увеличаващи екрана програми и други адаптации за хора с увреждания. Достъпните 

технологии могат да се считат за масовата технология на бъдещето. Достъпната 

технология е проектирана за да покрива човешките различия, способства за 

социалното включване и равенство. Компании, като Microsoft и Apple сега имат 

прогресивни нагласи към достъпността. Например, iPhone е популярен сред хората 

със зрителни увреждания, тъй като могат да го използват без да имат нужда от 

всякакви допълнителни помощни приставки.  

 

                                                           
16 https://www.andrew.cmu.edu/course/90-853/medis.dir/otadocs.dir/05ch4.pdf 
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Други компании, като YouTube, който предлага опция за автоматични субтитри, за да 

направи по-лесно гледането на клиповете от хора с увреждания. 

В съответствие със социалния модел на увреждането, разделението (сегрегацията) на 

услугите и ограничения достъп не са полезни за хората с увреждания. Това също така 

не е полезно при  премахването на стереотипите и дискриминацията. Има много 

съществуващи проблеми и бариери, които оказват влияние на използването на 

помощни технологии (ПТ) от хора с увреждания в условията на работната среда. 

Много от тези бариери са свързани с работното място, като невъзможност да се 

получи подходящо помощно оборудване за компютъра и ИТ софтуер.  

Бариерите за използването на ПТ при въвличане на работната сила в работния процес 

и с цел достъп до него включват проблематични политики за преминаване от 

образование към заетост, високите разходи за преоборудване на превозно средство за 

да се достига с него на работа или придобиване на лично ПТ устройство, като слухов 

апарат, например, което е основно в работата, но което работодателят може да не е 

длъжен по закон да осигури.  

Съществуват различни препяствия и бариери за достъп и използване на интернет, в 

зависимост от типа и последиците на уврежданията. Също така един и същи сайт 

често предлага възможности за една група, но изключва други. Скорошни проучвания 

за достъпността на правителствените сайтове на САЩ, например откриват, че поне 

90% от сайтовете имат съществени бариери пред достъпа, дори тези за които по закон 

се предполага, че трябва да са достъпни от десетилетия насам. 17  

2. Масови и дигитални помощни технологии подкрепящи 

личната автономност 

2.1. Социално влияние на уврежданията и типовете технологии 

и лични помощни средства 

Влиянието на увреждането включва икономически, политически, психологически и 

социални фактори. Социални влияния са тези обстоятелства на увреждането, които са 

изживявани на индивидуално, семейно и обществено ниво. Това включва бедност, 

проблеми за достъпа, както и социално изключване.  

Човек с увреждане може да срещне много ограничения във взаимодействието с 

колегите на работа, съучениците в училище и също така с членовете на семейството. 

Влиянието на изключването е това, че хората с увреждания може да не получават 

                                                           
17http://www.accessiblefuture.org/wpcontent/uploads/sites/2/2013/09/57458148.pdf 

http://www.accessiblefuture.org/wpcontent/uploads/sites/2/2013/09/57458148.pdf
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социална подкрепа и не могат да усвоят необходими умения, като умения за 

комуникация, например, за да се справят с увреждането.  

 

Технологиите и личните помощни средства влияят на това, как хората и обществата се 

справят с увреждането. Има различни помощни средства за различните типове 

увреждания.  

Използването на ИКТ от хората с увреждания може да стане само ако те имат ИТ-

умения. ИКТ може да са основно средство за достъп до комуникация с другите 

(например, за хора с физически увреждания). ИКТ се използват, като комуникационни 

помощни средства, компютърни устройства и специализиран софтуер.  

Вижте видеото за повече информация:18  

2.1.1. Комуникационни подобрения   

Разстройствата на общуването могат да бъдат представени в процеса на получаване 

на информацията, в езика и/или в речта19 и може да включват заекване, разстройства 

на гласа и артикулационни разстройства, трудности в изговарянето на фонемите 

достатъчно силно, за да бъдат чути от другите или неспособност изобщо да се говори. 

20   

Типове на решения за комуникационни подобрения:  

 Гласови усилватели – позволяват на ползвателите да усилват гласовете си, така 

че другите да могат да разберат речта им. Гласовите усилватели са разработени в 

различни формати, за да подхождат за различни нужди.  

 

Пример – Личния гласов усилвател на Spokesman е проектиран за да усилва гласа 

на хората, чиито естествен глас е твърде тих,за да бъде чут от другите. 21  

 

 Софтуер за предсказване на думата – предсказва думите на ползвателя 

базирайки се на често набирани думи и на това колко често ползвателят набира 

същите думи. Този софтуер подобрява речника и структурата на изреченията чрез 

                                                           
18 Free to low cost assistive technology solutions – https://www.youtube.com/watch?v=PrIVLCdwSYI 
19 http://www.asha.org/policy/RP1993-00208/ 
20  http://www.cap.mil/Solutions/ProductDisability.aspx?DisabilityID=7  

21 http://www.luminaud.com/spokeman_amp  

https://www.youtube.com/watch?v=PrIVLCdwSYI
http://www.asha.org/policy/RP1993-00208/
http://www.cap.mil/Solutions/ProductDisability.aspx?DisabilityID=7
http://www.luminaud.com/spokeman_amp
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подсказване на логични думи базирани на контекстуалното значение на 

изречението.  

Пример - WordQ22 е софуерен инструмент използван заедно със стандартна 

текстова програма. WordQ предлага думи, които да използвате, също и обратна 

връзка с говор, за да подпомогне намирането на грешки.  

 

Ползватели от всички възрасти, които имат проблеми с писането и редактирането, 

особено тези с обучителни трудности (ОТ) могат да го използват. Той предлага 

внимателно проектиран и добре обмислен дизайн, включва само основни функции, 

които са показали ползите си в помощ на писането на хората. 

 

2.1.2. Достъп до телекомуникации 

Функциите за достъпност може да са вградени в мобилния телефон, за да подпомогнат 

използването му от хора, които имат слухови увреждания23: 

 Аудио, визуални и вибрационни функции – Можете да настроите специфични 

аудио, визуални и вибрационни функции за различни приложения, като например 

за входящи обаждания или съобщения, събития от календара и в потвърждение на 

въвежданите от клавиатурата символи. Също така можете да си поръчате, 

създадете, закупите или свалите различни сигнали за звънене в честоти, които 

можете да чуете по-лесно.  

 Bluetooth®, Loopsets, Neckloops или Silhouette Compatible – мобилните 

телефони могат да бъдат съвместими с някои Hearing Assistive Technology ("HAT")  

аксесоари, като Neckloops, индуктивни силуети (inductive silhouettes) и слушалки. 

Нетлуп-а е кабел носен около врата, който се включва в мобилен телефон, поставя 

се зад слуховия апарат. И Неклуп-ите и индуктивните силуети магнитно се свързват 

с намотките в слуховия апарат и доставят звука от телефона директно, 

намалявайки околния шум. Някои слухови апарати също така се свързват с 

Bluetooth® към мобилния телефон дистанционно.  

 Субтитри за видео – Безжични устройства, които поддържат възможностите за 

видео програмиране и също така могат да поддържат отворени и затворени 

                                                           
22 http://www.goqsoftware.com/  

23 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx 

http://www.goqsoftware.com/
http://accesswireless.org/Disability-Categories/Hearing.aspx
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надписи и субтитри за видео. Когато са налични, надписите се визуализрат на 

екрана, точно както затворените надписи (субтитри) на телевизора.  

 HD глас – Безжичните слушалки могат да поддържат HD Voice, който осигурява по-

пълно, естествено звучащ глас при обаждане, плюс техника за неутрализиране на 

шума, която помага да се намали околния шум. Функцията HD Voice  трябва да 

бъде налична и за двете слушалки, за да функционира.  

 Съвместимост със слухов апарат -  Много безжични слушалки са посочени, като 

съвместими със слухов апарат за гласови обаждания. Проверете "HAC Overview" и 

"HAC FAQs" за повече информация относно класирането на практическата им 

съвместимост.  

 Меню „Слухови апарати“ (Hearing Aid Menu) – При някои мобилни телефони се 

изисква допълнително активиране на функциите му от ползвателя. Името на 

функцията може да е „Режим „слухов апарат“ (“Hearing Aid Mode”) или „Меню 

„Съвместимост със слухов апарат“( “Hearing Aid Compatible Menu”).  

 Текстови комуникации – Базирани на текст комуникации, като например имейл, 

кратки текстови съобщения (SMS), мигновени съобщения (IM) и други услуги за 

съобщения, които са основно средство за комуникация за хора със слухови 

увреждания. Също така могат да бъдат намерени разнообразни приложения с 

подобни текстово-базирани уеб услуги.  

 TTY съвместимост – Телефоните обикновено работят с определени Текст-

телефон устройства (Text Telephone - TTY). Тази функция трябва да бъде включена 

на безжичното устройство и може да изисква адаптор (понякога наричан донгъл- 

dongle).  

 Видео-разговори – Някои телефони поддържат услуги за двупосочен видео-

разговор, които варират в зависимост от възможностите на телефона и скоростта 

на наличната мрежа. Трябва да се търсят устройства, които поддържат видео-

разговори, с разположена отпред допълнителна камера.  

 Визуални дисплеи индикиращи функциите за разговор -  Телефоните използват 

визуални индикатори, като определени знаци, символи, икони или мигащи 

светлини, за да обозначат статуса на телефона – в готовност, в разговор, зает, 

затворен, пропуснато събитие и други. 

 Контрол на силата на звука -  телефоните позволяват регулиране на силата на 

тона на звънене или говорителя при разговор.  



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

 

 21 

2.1.3. Безжични технологии24 

Моделът на политиката за уеб-достъпност беше разработен от политици, регулатори и 

други правителствени лица действащи активно в разработката на държавните уеб и е-

правителствени политики и/или за повишаване на достъпността на държавните улуги и 

други заинтересовани лица, включтелно неправителствените организации (НПО), 

организации на хора с увреждания и преговарящи. 25 

Създаден беше наръчник на Международния телекомуникационен съюз и G3ICT 

(Global Initiative for inclusive ICTs), за да подкрепи политиците прилагащи Конвенцията 

за правата на хората с увреждания. 26  

 

Наръчникът включва различни глави, които поставят основите на е-достъпността, 

технологичните сфери, разработката на продукти и дизайн, публично придобиване, 

насърчаване на помощните технологии, местни правителства, развитие на политики и 

насоки за политическата сфера.   

 

3. Разширяване на възможностите за трудова реализация 

за хората с увреждания чрез дигитални помощни 

технологии 

3.1. Ролята на технологиите в преодоляване на бариерите и 

намиране на работа за хора с увреждания: 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са използвани за борба с 

препятствията свързани с уврежданията. Днешните помощни технологии могат да 

бъдат адаптирани към способностите на всички, което означава, че хората с 

увреждания са в състояние да участват във всички аспекти на социалния живот на по-

равнопоставена основа. 

                                                           
24 Вижте видеото в YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=J0qllstWw-M 

25 http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-

Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf 

26 http://www.e-accessibilitytoolkit.org/ 

https://www.youtube.com/watch?v=J0qllstWw-M
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Persons-with-Disabilities/Documents/ICT%20Accessibility%20Policy%20Report.pdf
http://www.e-accessibilitytoolkit.org/
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3.1.1. Двигателни увреждания27 

Съществуват много типове двигателни увреждания. Може да включват намалена 

функция на крайниците, треперене, артрит, парализа или липсващ крайник. 28 Има 

широк спектър от помощни технологии, които да помогнат при всички тези увреждания. 

По-долу са изброени някои от по-популярните. Може да намерите по-пълно описание 

използвайки полезните линкове посочени най-отдолу на страницата.  

Типове помощни технологии за хора с физически увреждания:  

 Електрически инвалидни колички29  

 Mouth stick/устна тръбичка – устройство, което позволява на ползвателите да 

контролират входящите данни чрез тръбичка, която те управляват с устата си. 

 Head wand/регулируема показалка за закрепване на главата – Те са много 

подобни по функция с устните тръбички, с изключение на това, че в този случай 

показалката е закрепена за главата.  

 Single-switch access/достъп с един бутон за управление – за хора с много 

ограничена мобилност. Например, ако човек може да движи само главата си, ключа 

може да бъде поставен отстрани на главата, което ще позволи на човека да кликва 

с движенията на главата си. Сигналите подавани от устройството се инерпретират 

от специален софтуер.  

 Уголемени мишки с тракбол – Мишката с тракбол има въртяща се топка отгоре, 

вместо отдолу. Това позволява на ползвателя вместо да движи цялата мишка за да 

контролира движението на курсора, да използва само тракбола. За някои хора с 

двигателни увлеждания това е по-лесно. Също така работи добре в съчетание 

други устройства, например показалките за глава или тръбичките за уста.  

 Адаптивни клавиатури – Има голям спектър алтернативни клавиатури на пазара, 

които помагат на ползватели с двигателни увреждания, включително и компактни, 

разширени, ергономични, екранни, концептуални, гумени и АБВ клавиатури.  

 Eye tracking/проследяване на погледа – Устройствата за проследяване на 

погледа могат да бъдат добра алтернатива за хората, които нямат контрол или 

имат само ограничен такъв върху движението на ръцете си. Устройството 

                                                           
27 https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf 

28 http://www.gmc-uk.org/accessibility/assistive_technologies/physical_impairments.asp 

29 Вижте видеото https://www.youtube.com/watch?v=kJSKt-QncXM 

https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf
http://www.gmc-uk.org/accessibility/assistive_technologies/physical_impairments.asp
https://www.youtube.com/watch?v=kJSKt-QncXM
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проследява движенията на очите и позволява на човека да навигира в мрежата 

използвайки само движенията на очите.  

 Софтуер за разпознаване на гласа – Програмите за разпознаване на глас 

позволяват на ползвателя да въведе текст и в някои случаи да извърши различни 

общи задачи с компютъра, като просто говори в микрофона. Това се извършва без 

необходимост от използване на клавиатура или мишка. В случай на въвеждане на 

текст, компютърът анализира гласа на ползвателя, опитва да разпознае думите и 

ги набира вместо ползвателя, докато той или тя говори.  

 "Sticky Keys" – метод за набиране, при който клавишите, като Shift, Control, 

Command, и Alt/Option остават „залепени“ долу и се прилагат към следващото 

натискане на клавиш, за което само един клавиш трябва да бъде натиснат 

едновременно с това. Това е много полезно за хора с двигателни увреждания, за 

които е трудно натискането на комбинации от клавиши.  

 "Slow Keys" – функция на клавиатурата, която не позволява да бъде отчетено 

ново натискане на клавиша, при задържането му за определен период от време. 

Това е особено полезно за хора с двигателни увреждания, за които е трудно да 

натиснат клавишите правилно или когато имат непредвидими/неволеви движения.  

Други помощни технологии за хора с физически увреждания: 

 Домашна автоматизация – дистанционно-управляеми врати, прозорци, ключалки;  

 Умни домове – Интегрират дистанционна грижа, електронни помощни технологии 

и контрол на средата. Включват технологии, които заучават поведения и реагират 

на нуждите.  

 

 

3.1.2. Зрителни увреждания – за хора страдащи от слепота, намалено 

зрение, дефицит на цветното зрение (далтонизъм)30 

По-долу са изброени функции за достъпност, които може да са вградени в безжично 

устройство, за да направят безжичните устройства и услуги по-лесни за употреба или 

достъпни, като софтуер за сваляне. 

 Регулируеми шрифтове – опцията за смяна на размера на иконите и текста на 

дисплея на мобилните телефони, за да ги направи по-лесно четими. Тези функции 

се различават при различните телефони: някои устройства имат избор от няколко 

                                                           
30 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Vision.aspx 

http://accesswireless.org/Disability-Categories/Vision.aspx
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размера на шрифта, а други имат регулируем плъзгач, с който се регулират 

растоянията между буквите в текста. Тази функция е вградена в повече смартфони. 

Комбинирано с функциите за увеличаване ползвателят получава по-големи 

възможности.  

 Алтернативни формати – Информацията за продукта и сметката за покупка са 

налични на алтернативни формати (Брайл, големи букви, електронно, на диск и 

т.н.) по заявка от потребителя. Достъпните упътвания за употреба трябва да бъдат 

налични при производителя или да бъдат достъпни чрез уебсайта на 

производителя.  

 Аудио, визуални и вибрационни функции – Определени специфични аудио, 

визуални или вибрационни сигнали за различни функции, включително входящи 

обаждания или съобщения, събития в календара, потвърждения за въвеждане чрез 

клавиатурата. Също така може да определите, създадете, поръчате или свалите 

различни тонове за звънене.  

 Брайл – някои смартфони имат вградени функции или възможност за инсталиране 

на съответно приложение, което може да се свързва с Bluetooth към брайлово 

устройство. Когато се настрои, то поддържа навигация и въвеждане на текст от 

брайлова клавиатура.  

 Увеличаването на част от екрана е вградена функция в доста смартфони и се 

нарича с различни имена при различните производители - Zoom, Screen Magnify 

или Magnify. Функцията позволява на ползвателя да увеличи размера на всичко 

показвано на екрана.  

 Контраст на екрана – позволява на клиента с увредено зрение да увеличи това 

което вижда на екрана чрез висококонтрастни екрани. Регулируемите цветови 

схеми за екрана правят текста и символите по-лесни за виждане. Много смартфони 

имат вградени функции за висок контраст и цветова инверсия.  

 Екранни четци – това са приложения, които дават възможност на хората с 

увредено зрение да четат текста показан на екрана на компютъра или мобилното 

устройство чрез синтезатор на реч.  

Подобен е на функцията за изходящи гласови данни, но се различава по методите 

за достъп до телефона. Екранните четци са вградени в операционните системи на 

някои телефони и са налични, като приложения, които могат да се свалят на 

телефона.  

 Тактилни или ясно дефинирани клавиши/Tactile or Clearly Defined Keys – 

Тактилните клавиши са физически клавиши, както за функционалните, така и за 
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цифрово-буквените клавиши. Те са проектирани така че да се усещат лесно и 

използват писци за маркиране. Някои клавиши са с конвенционална форма и/или 

по-голям размер. В много мобилни устройства, клавишите са разположени под 

формата на QWERTY-клавиатура. Някои телефони имат клавиши и контроли с 

висококонтрастна цветова схема и голям шрифт, които помагат на хората с 

увредено зрение. Все повече и повече телефони използват тъч-скрийн екрани за 

контрол и клавиши, които могат да се усетят на допир и имат гласови 

идентификатори на всеки клавиш и контрол. Също така е възможно да се свали 

софтуер с по-голяма екранна клавиатура. Авто-текст опциите – интуитивен текст и 

довършването на думи, също така помагат за по-бързо въвеждане на текст.  

 Гласови изходящи данни / Voice Output – тази функция „чете“ на глас функциите 

и информацията на телефона. Това се нарича също така от текст към реч (text-to-

speech (“TTS”). Примери за TTS са Apples’ VoiceOver и Google’s TalkBack. 

Гласовата сигнализация позволява на хора с увредено зрение да използват 

менюта и под-менюта общи за повечето мобилни телефони, за да достигат до 

такива функции, като въвеждане на контакти, използване на телефонния указател, 

настройване на аларми, говоряща идентификация на обаждащият се (caller ID) и 

промяна на тона на звънене. Функциите за гласови команди се различават и трябва 

да бъдат проверени от потребителите при избора на ново устройства.  

 Разпознаване на глас – позволява на потребителите да взаимодействат с 

телефона си посредством своя глас. Такива задачи, като набиране на телефонен 

номер, избиране на контакти и в някои смартфони работа с календар или 

информация за връзка, сърфиране в интернет и достъп до приложения са 

възможни без дори да се повдигне пръст. Гласовото разпознаване се нарича по 

различен начин - VR, Гласов контрол Apple ® iPhone се използват Siri гласови 

команди, например.  

3.1.3. При клиенти с различна степен на сляпо-глухота 

TTY (често наричано ТУГ (TDD) – телекомуникационно устройство за глухи) е 

устройство за хора със слухови или говорни увреждания, което им позволява да 

общуват по телефона. То е подходящо за хора с достатъчна степен на съхранено 

зрение. TTY устройството позволява разговори между двама души, поне единия, от 

които има слухово или говорно нарушение. Вместо да говори по телефона, 

ползвателят на TTY поставя слушалката на TTY (или просто използва TTY, ако то е 

свързано директно към телефонната линия) и провежда разговор, чрез набиране на 

клавиатура.  

Има екран на редовете на клавиатурата, на който написания текст се визуализира. TTY 

може също така да бъде поръчан с възможност за принтиране на хартия, за да се 

осигури запис на разговора. 
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3.1.4 При клиенти с различна степен на говорни нарушения 

Говорните нарушения се отнасят до увредена способност да се възпроизвеждат 

звуците на речта. 31 Устройствата тип „говор-към-говор“/“реч-към-реч“ (Speech-to-

Speech Service (STS) позволяват на човека с говорни нарушения да използва своя 

собствен глас или гласов синтезатор за да се обади на друг човек през станция в 

Северна Каролина. STS предоставя обучени оператори, които изпълняват ролята на 

живи гласове за ползватели с говорни трудности, които имат проблеми и не могат да 

бъдат разбрани при телефонен разговор. Операторът ще повтори думите на човека с 

говорно нарушение на този, на който се обажда човека. Услугата също така работи и 

на обратно, така че всеки може да се обади на човек с гласова увреда използвайки 

STS услуга. Ползвателите на STS, също така могат да се обаждат на ползватели на 

TTY чрез STS.  

3.1.5. При клиенти с различна степен на интелектуални (обучителни) 

трудности32 

Обучителните трудности са неврологично-базирани проблеми на обработката. Тези 

процесуални проблеми могат да пречат на основните обучителни умения, като четене, 

писане и/или смятане. Те също така могат да засягат и умения от по-високо ниво, като 

организация, планиране на времето, абстрактно мислене, дълго- и кратко-срочната 

памет и внимание. Важно е да се разбере, че тези обучителни трудности могат да 

засегнат живота на хората извън академичната им подготовка и могат да влияят на 

връзките със семейството, приятелите и колегите.33  

Когниции/познания34  

Безжичната индустрия е посветена на разработката на по-добри технологии за хора с 

функционални ограничения. По-долу са изброени функции, които могат да бъдат 

вградени в безжични продукти или услуги за да ги направят по-достъпни: 

 Алтернативни формати /Alternate formats – предоставяне на алтернативни 

формати, като Брайл, голям шрифт или аудио формат.  

                                                           
31 http://www.washington.edu/doit/what-speech-impairment 

32 Video Working Together: Computers and People with Learning Disabilities 

 http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=29/ 

https://www.youtube.com/watch?v=aa78XfHHf1Q&feature=youtu.be 

33 http://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities 

34 http://accesswireless.org/Disability-Categories/Cognitives-Senses.aspx 

http://www.washington.edu/doit/what-speech-impairment
http://www.washington.edu/doit/videos/index.php?vid=29/
https://www.youtube.com/watch?v=aa78XfHHf1Q&feature=youtu.be
http://ldaamerica.org/types-of-learning-disabilities
http://accesswireless.org/Disability-Categories/Cognitives-Senses.aspx
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 Аудио, визуални и вибрационни функции – Определени специфични аудио, 

визуални или вибрацинни сигнали за различни функции, включително входящи 

обаждания или съобщения, събития в календара, потвърждения за въвеждане чрез 

клавиатурата. Също така може да определите, създадете, поръчате или свалите 

различни тонове за звънене с честота по-лесна за чуване.  

 Автоматични отговори – Безжичните устройства могат да бъдат програмирани, да 

отговарят автоматично или да пренабират определени номера или съобщения.  

 Адаптивни и стандартни екрани / Customizable and Standard Displays – 

настройка на екрана на безжичното устройство за по-добър контраст, осветление, 

по-голям размер на шрифта и за „zoom“ или увеличаване. Също така може да се 

определят икони или картини за функции, като идентификация на обаждащият се 

(caller ID).  

 Хендс-фри или едно-докосване / Hands-free or One-Touch: Безжичните 

устройства може да предлагат функции за хенд-фри, като високоговорител или 

може да имат набиране с един бутон или други препрограмирани функции.  

 Интелигентни клавиатури – Някои базирани на текст функции имат интелигентни 

клавиатури или функции за автоматична проверка на правописа, които се появяват 

само когато е необходимо и показват клавиатура, която е специфична за 

определената задача.  

 Тактилни клавиши – Тези специално маркирани клавиши помагат на ползвателя 

да позиционира пръстите за извършване на контрол на специфични функции, като 

контрол на силата на звука, включване/изключване, кратки пътища/шорткъти за 

бързо набиране, конкретни тонове на звънене и аларми или автоматичен отговор. 

Функциите за предсказване на текст и авто-текст, също така помагат за по-бързо 

въвеждане на информация.  

 Гласов контрол – използване на гласови команди за обаждания, пускане на 

музика, въвеждане на текст или намиране на контакт.  

3.1.6. При клиенти с различен вид ментални нарушения   

Пример за ИКТ, които се опитват да разрешат проблемите на хората с ментални 

нарушения е инструмента iFightDepression35 - онлайн програма за самоуправление, 

която цели да помогне на хората с лека до умерена депресия да управляват сами 

своите симптоми. Софтуерът е проектиран така, че да помогне на ползвателя да 

развие умения за управление на симптомите на депресията. Инструментът помага да 

                                                           
35 https://ifightdepression.eu/Home/tabid/55/ctl/Login/language/en-GB/Default.aspx?returnurl=%2f 
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се справят с депресията, окуражава ги да разпознават и да се борят с по-малко 

полезни патерни на мислене, чувства и поведение. Инструментът може да бъде 

използван с насоките на общопрактикуващ лекар или професионалист по психично 

здраве. 

iFightDepression съдържа шест ядра и три допълнителни модула, достъпни на 8 езика 

(английски, немски, испански, унгарски, естонски, български, фламандски и 

италиански). Тези модули са: 

Модул 1: Мислене, чувства и действия 

Модул 2: Сън и депресия 

Модул 3: Планиране и правене на любими неща  

Модул 4: Действия 

Модул 5: Идентифициране на негативните мисли  

Модул 6: Промяна на негативните мисли  

Модул 7: Да се чувстваш по-добре постоянно: здравословен начин на живот  

3.1.7. Практически задачи 

Намиране на подходящото технологично решение – ще Ви представим примери от 

практиката за подходящ подбор на дигитална помощна технология в зависимост от 

типа увреждане и индивидуалните нужди на различни лица с увреждания. 36 

Адаптациите най-често изискват креативност и не винаги много пари. 

Повечето адаптации са всъщност прости, с ниска стойност или изобщо без 

разходи. 

Изследване на случай 1 – адаптации чрез ПТ за обучителни трудности  

Ситуация: Млад човек с обучителни трудности (дислексия и дисграфия). Той може да 
чете, но му отнема много време; може да пише, но изключително бавно и това го 
изтощава. Уменията за четене на печатни материали и писане или използване на 
клавиатура съществуват, но е много бавно.  

Решение с ПТ: Той използва записани текстове и електронен текст, както и програма 
за предсказване на думите, които му предлагат думи базирайки се на първите няколко 
букви от думата и контекста. 

Ситуация: Човек с интелектуални затруднения има работа в производствения отдел 
на магазин за хранителни стоки. Той често има трудности в запомнянето на това, как 
да изпълни различни задачи, което застрашава неговата производителност и води до 
заетост на намалено работно време.    

                                                           
36 http://atconnects.com/resources/at-for-employers/solutions-accommodations 

https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module1thinking,feelingdoing.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module2sleepanddepression.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module3planninganddoingthingsthatyouenjoy.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module5identifyingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module6changingnegativethoughts.aspx
https://ifightdepression.eu/en-gb/mymodules/module7feelbetterallroundhealthylifestyle.aspx
http://atconnects.com/resources/at-for-employers/solutions-accommodations
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Решение с ПТ: Създадена е проста ниско-технологична дъска с ламинирани 
картончета, които му позволяват визуално да следи и да се подпомага при 
изпълнението на различните функции на работата, като отстраняването на старата 
продукция и процедурите по складиране на нови продукти. Това решение работеше 
така добре, че подобри производителността на работника и позволи той да бъде нает 
на пълен работен ден. 

Изследване на случай 2 – адаптации с ПТ за хора с ограничена функция на 
крайници 

 

Ситуация: Жена с квадриплегия, която използва електрическа инвалидна количка и 
има много ограничена функционална употреба на ръцете си. Нейното ново работно 
място изсква повече набиране на клавиятура, което за нея е изтощително и може да 
предизвика много хронични проблеми и умора в бъдеще.  

Решение с ПТ: Нейната компютърна система е комплектована с тракбол и показалки с 
уста за да се направи използването на клавиатурата по-лесно. През това време тя 
също така тества система за разпознаване на гласови команди. Тази система е добре 
разработена, удобна за потребителя програма за превръщане на реч в текст, която 
разпознава патерните на речта и вече съхранения от нея речник. Колкото по-дълго тя 
използва системата, толкова по-бързо и точно тя разпознава речта ѝ и употребяваните 
думи. Тя успя да овладее системата за приблизително две седмици обучение.  

Ситуация: Секретарка с увеждане на гръбнака изпитва болка, когато се протяга, за да 
достигне различни предмети, като документи, папки или телефонната слушалка.  

Решение с ПТ: За да се намали нуждата от протягане / навеждане, ѝ е осигурена 
регулируема работна станция / бюро, с телефон, държач за папки и документи, 
хоризонтален шкаф. За този, който няма проблеми с гърба, тези промени все пак биха 
увеличили продуктивността, тъй като те причиняват по-малък стрес на тялото.  

Ситуация: Строителен техник има ръчна протеза, което затруднява попълнването на 
необходимата документация на работното му място.  

Решение с ПТ: Той използва модифициран клипборд с пластмасова тръбичка, 
поставена така че той да може да го придърпва покрай протезата си и облягайки го на 
корема си, да попълва необходимите формуляри.  

Изследване на случай 3 – Адаптации чрез ПТ за ежедневна комуникация 
(комбинирани говорни трудности и двигателни увреждания)  

Ситуация: Мъж на средна възраст с тежка амиотрофична латерална склероза, който 
получава помощ за по-голямата част от придвижването си, използва електрическа 
инвалидна количка и не може да говори без помощта на компютър.  
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 Решение с ПТ: Той използва бутон на палеца и бутон активиран с мигане прикачен за 
очилата му, за да контролира компютъра. Когато мига, се активира инфрачервен 
превключвател, който му дава възможност да сканира и избира символи на екрана с 
цел да състави URL и да получи достъп до интернет. Той „говори“ чрез гласов 
синтезатор.  

 

Изследване на случай 4 – Адаптации чрез ПТ за хора с увреден слух 

Ситуация: Млада жена с увреден слух и с слухови апарати и на двете уши, която 
трябва да вземе участие в дискусия по време на образователна работилница. Тя не 
може да чуе по-голямата част от дискусията и околният шум намалява ефективността 
на нейните слухови апарати.  

 Решение с ПТ: Тя използва FM амплифицирана система за усилване по време на 
работилницата, за да намали фоновия шум. При тази система на говорещия се дава 
микрофон, а звука се предава чрез предавател направо до слуховия апарат. Човекът, 
който носи трансмитера повтаря всички въпроси/отговори зададени/дадени от другите, 
за да може тя да ги чуе.   

Изследване на случай 5 – Адаптации с ПТ за тежки увреждания на слуха 

Ситуация: Възрастен човек с тежка до пълна билатерална загуба на слуха използва 
слухови апарати и четене по устни, за да подобри комуникационните си умения и има 
някои познания по английския жесто-мимичен език, но не достатъчни за може 
ефективно да използва интерпретатор на жесто-мимичен език, като решение.  

 Решение с ПТ: Той обикновено използва FM амплифицирана система за усилване  
(чрез микрофон и трансмитер носен от инструктора, неговите или нейните думи се 
изпращат направо до слуховия му апарат), но също така и надписи в реално време 

Изследване на случай 6 –  Адаптации чрез ПТ за синдром на хроничната умора  

Ситуация: Журналистка със синдром на хроничната умора, който загяга нейните 
задачи, които изискват използването на компютърната клавиатура; тя има хронично 
физическо изтощение и широкоразпространени мускулни и ставни болки.  

Решение с ПТ: Представен е софтуер за въвеждане на текст чрез глас / гласово 
разпознаване, който позволява да избегне използването на клавиатурата и да участва 
в обучителни сесии, които предоставят допълнителни умения в работата със система 
за разпознаване на гласа и възможности за компютърен достъп без допълнителни 
усилия.  

Изследване на случай 7 – Адаптации с ПТ при намалено зрение 
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Ситуация: Човек с болест на Щаргард (със слабо периферно зрение). Може да чете 
някои печатни материали, но за по-дълго четене има нужда от CCTV монитор (камерен 
монитор), който използва камера за да увеличи обикновените печатни материали.  

 Решение с ПТ: Тъй като може да използва CCTV монитор ефективно, той използва 
видеокамера с много силни лещи, с триножник и монитор, чрез който може да вижда 
черната дъска/дъската, заглавията и другите визуални напътствия, използвани от 
професора му.  

Изследване на случай 8 – Уеб достъп за възрастен с пълна загуба на зрение 

Ситуация: Учен с пълна загуба на зрение използва актуализиращ се Брайлов екран, 
за да чете текста, който се появява на екрана на компютъра. Някои данни, които тя 
използва за своите разработки са налични на уеб-страници, които включват графики и 
различни графични модели, които не са достъпни за нея, тъй като нито 
актуализиращият се Брайлов екран, нито гласовите синтезатори могат да 
интерпретират графики.  

  

 

Решение с ПТ: Включване на кратки текстови описания на графиките; всяко описание 
се появява точно над или точно под графиката, за която се отнася и тя може да 
прочете този текст със своята Брайлова система, която е част от стандартната 
компютърна конфигурация, която тя използва.  

Изследване на случай 9 – Адаптации с ПТ за работник/служител с Обсесивно-
компулсивно разстройство (ОКР)  

Ситуация: Мъж с ОКР с конкретни проблеми в приемането, обработката и 
възпроизвеждането на информация, особено по време на стрес. Епизодични и 
непредвидими атаки и повторения на ОКР, които могат да прекъснат изпълнението на 
работни задачи, поради неспособността да се блокират знаците и звуците, ограничена 
възможност за изтърпяване на шум и тълпи, трудности в разбирането или запомнянето 
на устни инструкции.  

 Решение с ПТ: Ползвателя предпочита да работи с браузърите използвайки 
специални приставки за блокиране на изкачащи прозорци и анимация. Той използва 
алармени сигнали от таймер, за да подобри способността да преминава от една 
задача на друга.  

Изследване на случай 10 – Адаптации с ПТ за човек с аутизъм 

Ситуация: Млад мъж с аутизъм, с тежки комуникативни затруднения и забавяния на 
езика и развитието.  
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Решение с ПТ: Инсталиране на Board Maker, помощна компютърна програма, която 
създава картини, които ползвателят може да използва за да общува, също и на Picture 
Exchange Communication Systems (PECS), която създава символични картини и карти 
(и етикети за тях).  

 

3.2. Предизвикателства пред ефективната употреба на 

дигитални помощни технологии и осигуряването на личното 

благополучие на хората с увреждания  

3.2.1. Личностна адаптаци, обучение и използване на личностно-

центриран подход за предоставяне на достъп и информиране  

За повече информация вижте Модул 5. 

3.2.2. Мобилност и работа от разстояние: Обещания и проблеми.  

Ето някои примери за ПТ в работата/на работното място37:  

 Секретарка, която може да използва само едната си ръка, работи с мини-

клавиатура, за да създава документи. 

 Компютърен програмист с тежко увредено зрение, използва екранен четец за да се 

справя с операциите с компютъра.  

 Работник във фабрика със загуба на слуха, участва в задължителните обучения по 

безопасна работа и използва личен усилвател за да чуе видео-касетата.  

 Оператор на настолна бормашина се връща на работа след преживяна травма на 

гръбнака, чрез модифициране на платформата на бормашината.  

 Работник със синдром на карпалния тунел използва специална клавиатура от три 

части, която използва вертикален, вместо хоризонтален формат и е много по-

здравословна за ръцете и китките му.  

 Работник със зрително увреждане използва CCTV, който има увеличител и камера, 

за да подпомага четенето на печатни материали.  

В допълнение към помощните технологии и технологиите за достъпност на работното 

място, ИКТ правят възможно развиването на опита в дистанционната работа/ 

                                                           
37 http://atconnects.com/resources/at-for-employers/at-performance-management 

http://atconnects.com/resources/at-for-employers/at-performance-management
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Променящата се природа / Променящият се начин на работа осигурява контекста на 

бъдещата еволюция на отдалечената работа. Дистанционната работа или работата 

от разстояние е уговорена работа, при която работника/служителя не присъства на 

централното работно място. Много хора работещи дистанционно, го правят от вкъщи, 

докато други използват мобилните телекомуникации, за да работят от кафенета, 

библиотеки и други места. 

Успешната дистанционна работа изисква организационна промяна. Промяната на 

начина, по който служителите вършат своята работа е дългосрочен процес. 

Дистанционната работа е един от аспектите в създаването на по-ефективна среда и 

добрите практики на организациите. 38 

Някои от хората, които работят дистанционно от вкъщи, оценяват уединението и 

свободата, които дава този тип работа, но им липсва социалното взаимодействие на 

работно място. Работещите дистанционно може да имат по-малки способности в 

обсъждането но проблеми и отпразнуването на постиженията с колеги, участието в 

неформални срещи и споделянето на опит извън работата. Някои от хората с 

увреждания работещи дистанционно от вкъщи изцяло или почти изцяло, защото ПТ, 

които те използват, не са налични в офиса на работодателя. Тази бариера ограничава 

техните възможности да извършват някои от работните си задължения на работното 

място и създава допълнителна изолация за хората с увреждания. За да се реши този 

проблем, когато се планират свързани с работата социални събития, работодателите 

трябва да запомнят да подсигурят насоки на работници/служителите относно 

адаптациите, от които може да имат нужда за надомна работа.  

 

Има обаче, разходи свързани с работата от вкъщи, особено компютри и 

телекомуникации. Работещите дистанционно губят възможността да използват по 

различен начин част от площта на домовете си. Когато работещите от разстояние 

разделят времето си между офиса и дома, някои работодатели предоставят подобно 

оборудване и на двете места. Най-добрата практика би била, работодателят да 

осигури или да заплати за цялото оборудване и услуги, от които служителят има нужда 

за да работи от вкъщи.  

Повечето хора работещи дистанционно (с или без увреждания) използват компютри, за 

да вършат своята работа. Някои от работещите дистанционно хора с увреждания, 

също така използват ПТ. Отстраняването на проблеми и решаването на техническите 

проблеми, които могат да възникнат с компютрите и ПТ, също така засяга 

продуктивността на хората с увреждания, които работят от вкъщи. Също така има 

                                                           
38 http://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/485.1.pdf 

http://www.wsdot.wa.gov/research/reports/fullreports/485.1.pdf
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проблеми със сигурността на данните и мрежите, когато служителят работи от вкъщи. 

Въпреки, че съществуват решения за повечето от проблемите, които възникват при 

работата на хората с увреждания от вкъщи или в офиса на работодателя, е необходим 

конкретен ангажимент от работодателите и подкрепа от държавата, за да се превърне 

наемането на хора с увреждания от добро изключение в общоприета добра практика. 

3.2.3 Телерехабилитация  

Телерехабилитация е предоставянето на услуги за рехабилитация чрез 

телекомуникационни мрежи и интернет. Някои сфери на рехабилитацията, които са 

изследвали възможностите за дистанционна рехабилитация са: невропсихология, 

речево-езикова патология, аудиология, трудова терапия и физиотерапия. 

Дистанционната рехабилитация, може да достигне до хора, които не могат да пътуват 

до клиниките, поради своето увреждане или поради продължителността на това 

пътуване.39  

При дистанционната рехабилитация, услугите по рехабилитация се предоставят от 

разстояние използвайки възможностите на телекомуникационните технологии е нова и 

развиваща се сфера на електронното здравеопазване. Първоначално разработена за 

да предоставя справедлив достъп до хората, които са географски отдалечени и които 

са физически или икономически онеправдани, дистанцинонната рехабилитация също 

така има потенциала да подобри качеството на здравеопазването в сферата на 

рехабилитацията. 40  

Въпреки, че е най-разпространена в САЩ, дистанционната рехабилитация започва да 

се възприема и в Европа. Страни, като Италия, Полша, Испания и Холандия участват в 

проекта „Клинично-ръководена околна среда за оценка на протоколи за рехабилитация 

при домашни условия“ (Clinical Leading Environment for the Assessment of Rehabilitation  

protocols in home care (CLEAR), който предлага приложението на услуги по 

дистанционна рехабилитация. 

                                                           
39 https://en.wikipedia.org/wiki/Telerehabilitation 

40 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431862 

https://en.wikipedia.org/wiki/Telerehabilitation
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18431862
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3.2.4. Работа с работодатели за проектиране и поддръжка на 

адаптирани работни места за хора с увреждания41 

Работодателите често имат съмнения, когато от тях се иска да се помисли за 

адаптации с цел внедряването на човек с увреждане в екипа. На някои често срещани 

опасения, може да се отговори така: 

“Как това ще повлияе на бизнеса ми?” 

Работодателите ще бъдат по-ентусиазирани за наемане на хора с увреждания, ако те 

са знаели истината на положителен опит в цяла Европа, и те са знаели, от 

законодателството, което съществува, какво би ги предпазило от евентуална загуба на 

производителност. 

“Кой друг наема хора с увреждания?” 

Случай от практиката представят доста доказателства. Положителният споделен опит 

в наемането на лица с увреждания директно от друг работодател може да бъде 

убедителен аргумент. Когато това се разширява към работодателска мрежа, тя е още 

по-добър начин за влияние. Мрежите могат да бъдат както формални или 

неформални, и могат да включват тясно сътрудничество с властите. 

“Как бих могъл/могла да предоставя подходяща работа?“ 

Първата реакция на работодателя може да се окаже, че не е имало работни места в 

компанията, които могат да бъдат взети от хора с увреждания. Чрез агитационна 

работа, работодателите могат да бъдат подпомагани, за да разберат какви 

възможности биха имали при наемането на такива хора. 

“Възможно ли е да намеря някой, който изпълнява изискванията?“ 

Една ефективна за посрещане на нуждите на работодателя и способности на 

индивида и квалификации е ключът към успеха, когато човек с увреждане търси 

работа. 

“Как мога да получа идея за потенциален кандидат?” 

В стажовете, хората с увреждания имат възможност да докажат способностите си и да 

се адаптират към работата. 

                                                           
41https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=u

tf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ 

https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ
https://www.google.bg/search?q=Working+with+employers+to+design+and+maintain+adapted+workplace+for+PwD&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=8RQNVrCwIMKisgH3gJKgCQ
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“А, как ще реагират другите служители?” 

Информация и предварителна подготовка може да помогне на служителите също да 

осигурят по-голяма подкрепа в осъществяването на въвеждане на различни дигитални 

помощни технологии. 

“Няма ли работните и личните проблеми да си взаимодействат?” 

Човек с увреждане може да се сблъска с много проблеми извън работа: транспорт; 

жилища; финансови проблеми;... но осигуряването на подходящи услуги или човек, 

който може да помогне в това винаги е в плюс. 

“Мога ли да обсъдя представянето и поведение на човека с увреждане, ако е 

необходимо?” 

Работодателите изискват качество в работата, за да бъдат успешни в конкурентния 

пазар и по тази причина те искат да бъдат сигурни, че производителността на 

служителите може да бъде осигурена. Това се отнася в еднаква степен за всички 

служители, независимо от възможно тяхно увреждане. 

 “И какво ако всичко се обърка?” 

Добри услуги по подкрепа са от решаващо значение, а също така трябва тя да 

продължи и след като работа е била обезпечена,  за да не възникнат проблеми и 

казуси. 

“Налична ли е финансова или друг тип помощ?” 

Проверете с Агенцията за хора с увреждания – обикновено на официалната си 

страница те анонсират подходящи програми за финансиране на подобни технологии. 

3.2.5. Финансов достъп до оборудване и свързани услуги 

Главните предизвикателства към достъпността на ПТ са липсата на осведоменост, 

липсата на финансови ресурси, липсата на ефективно обучение, подкрепа и 

национална инфраструктура за услугите. Много държави с нисък доход на глава от 

населението имат ограничени или несъществуващи програми за ПТ в образователната 

система, рехабилитацията и обществени центрове и услуги за подкрепа на заетостта- 

Използването на интернет е скъпо, а когато са необходими и ПТ, бариерата става дори 

още по-труднопреодолима. 
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Що се отнася до пазарната цена на помощни технологии, има значителна разлика в 

цените на сложните самостоятелни решения, направени за специфично състояние и 

потребителски интерфейси, за да се улесни използването на стока ИКТ продукти, като 

например телефони или компютри, които нямат вградени функции за достъпност. 

 Като отчетем и това, че хората с увреждания са сред най-уязвимите групи в света и че 

80% от тях живеят в развиващи се страни, може де твърди, че предизвикателствата, 

свързани с инфраструктурата за предоставяне на ПТ, са упорита бариера за пълното 

участие във всички аспекти на обществото.  

Цената на ПТ, която е съставена от стойността на технологията, както и от стойността 

на оценката на ПТ, обучението и услугите по поддръжка е все още значима бариера 

пред хората с увреждания за пълен достъп до услугите на здравеопазването, 

възползването от всички образователни нива, конкурентноспособността на пазара на 

труда и независимия живот. Дори когато тези технологии са безплатни за тях, те и 

вградените функции за достъпност в продуктите за широко потребление може все още 

да остават неизползвани, ако има липса на екперти и професионалисти в 

рехабилитацията, обучени да използват функциите на тези технологии. 

За допълнителна информация, докладът „Анализ и обединяване на европейската 

индустрия за ИКТ помощни технологии“42 (Analysing and federating the European 

assistive technology ICT industry) осигурява задълбочен анализ на европейските ПТ и 

индустрията свързана с ИКТ продуктите и услугите и тяхната достъпност. 

„Анализът на европейския пазар за ПТ и употребата им“ 43  („Analysis of European AT 

market and usage: State of the art survey - by Karel Van Isacker (EPR), публикуван в 

Писмо №5 на проекта Aegis, е фокусиран върху индустрията за ПТ, процедурите за 

закупуване и настоящите бариери на пазара. 

3.2.6. Поддръжка, поправка и подмяна на продукта  

Обичайно слабост при използването на тези технологии е покритието на мрежата за 

поддръжка, поправка и подмяна на ПТ, когато това е необходимо. Някои потребители 

може да имат познания и физически умения да поправят простите продукти, но често е 

необходима експертна помощ, особено за комплексно и скъпоструващо оборудване. 

Освен това, след като човека е избрал, използвал и износил дадено помощно 

техническо средство, често установява, че осигуровките му не позволяват подмяна или 

финансираната подмяна не е достатъчно честа.  

                                                           
42http://www.ehealthnews.eu/download/publications/1591--analysing-and-federating-the-european-assistive-

technology-ict-industry-final-report 

43http://www.aegis-project.eu/docs/Newsletter6_AEGIS_Final.pdf 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

 

 38 

Необходими са промени в политиките в сферата на здравеопазването за да се 

увеличи достъпа до ПТ и помощни технически средства и да се подобри тяхната 

поддръжка, подмяна или поправка. Това е необходимо предварително условие за  

разширяването на употребата на тези устройства и технологии. Все още няма 

механизми за подбиране на оборудване и адаптирането му или за обучение на хората 

в правилната му употреба, като по този начин дори потенциално много ефективни ПТ 

остават неизползвани. 

3.2.7. Въздействие на ПТ44 

ПТ дават на хората с увреждания по-добър контрол върху собствения им живот и 

предоставят възможности за по-пълно участие в дейностите в своите домове, 

училища, работни места и в обществото, като цяло. 

Помощните технологии са ефективни по много начини, като например: 

 запазване на независимостта, намаляване на функционалния отказ и намаляване 

процента на хоспитализация;  

 превенция на вторични медицински усложнения;  

 превенция от падания;  

 поддържане на професионалните роли, чрез подходяща среда;  

 облекчаване на тежестта за обгрижващия персонал; 

 намаляване на местата за интитуционална грижа; 

 даване на възможност за дейности и участие в дейности; 

 цялостни положителни резултати за здравето и обществения живот;  

 по-добро качество на живот.45  

3.2.8.Преглед на проекти в областта на използването на ИКТ за хората с 

увреждания 

Има много различни проекти и инициативи, които допринасят за развитието на ПТ за 

хора с увреждания. По-долу са изброени някои от проектите, подкрепени от 

Европейските фондове. 

Проекти финансирани от програмите LLL и Еразъм +  

ViPi – "Виртуален портал за взаимодействие и ИКТ обучение за хора с увреждания" 

предлага интерактивен и обширна хранилище на оперативно съвместима SCORM 

                                                           
44 Video Assistive technology: Opening doors to independence https://www.youtube.com/watch?v=x2G1U6U3zh8 

45 https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf 

http://www.vipi-project.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=x2G1U6U3zh8
https://www.sprc.unsw.edu.au/media/SPRCFile/Assist_tech_public_version_8_Aug_2013.pdf
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учебни предмети, които се фокусират върху основния ИКТ грамотност в подкрепа на 

придобиването на основни умения от хора с увреждания, за да се улесни тяхната 

заетостта на пазара на труда. 

ATLEC – Обучение за ПТ, чрез унифицирана учебна програма фокусирана върху 

обучението в специфични умения, специално пригодени спрямо техните индивидуални 

и работни нужди, като също така се създава профил на професията на 

„Обучител/треньор по ИКТПТ“. Резултатите от този проект са обобщени в обучителни 

модули за работа с технологиите, осигурявайки задълбочен анализ на това, кои ПТ са 

подходящи за определените увреждания и какви адаптации на работните места могат 

да са необходими.  

DICE цели да помогне на хората с увреждания да изградят умения за компютърна 

грамотност необходими за преминаване от процесът на обучение в центрове за 

професионално обучение към пазара на труда, чрез създаване на онлайн общност 

базирана на модела на личната подкрепа. 

Допълнителни примери за ИКТ за по-добро обучение, може да видите във видеото на 

Образование без граници (Education not Limited). 46   

 

                                                           
46 Вижте видеото  https://www.youtube.com/watch?v=reBo-09stPY  

http://atlec-project.eu/
http://dice-project.eu/aims-and-objectives/
https://www.youtube.com/watch?v=reBo-09stPY
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 COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Модул 5 Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на процеса 

 

Автор 
 

Jugend am Werk Steiermark GmbH 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по подкрепена заетост (ПЗ) могат да /знаят как 

да: 

 

 Дефинират ценности, стандарти и принципи на ПЗ 

 Обсъждат недостатъци и преимущества на платената и 

незаплатената работа и работните места за стажуване 

 Дефинират и прилагат концепцията за ПЗ 

 Прилагат пет-степенен процес на дейности и 

консултиране: 

- Ангажиране на клиента: създаване на план за действие, 

работейки заедно с човека с увреждане 

- Професионално профилиране: работа върху реалистични 

цели и търсене на подходящи работни места 

- Намиране на работа: опознаване на възможните начини 

за намиране на работа 

- Ангажиране на работодателя: значимостта на контакта с 

работодател, добро подбиране на работна позиция и др. 

- Подкрепа на и извън работното място: подкрепа на хора с 

увреждания на техните работни места (обучение за 

справяне на работа) и подкрепа при напускане/смяна на 

работа.  

 Разбират  европейските измерения за подхода на ПЗ: 

спрямо дефиницията на Европейски съюз за подкрепена 

заетост (EUSE – European Union for Supported Employment) 
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Обобщение на 
съдържанието на модула 
и таблица с елементите 
на съдържанието 

Модулът представя ядрото на концепцията на Подкрепената 

заетост (ПЗ), като съвременен метод за включване на трудовия 

пазар на хора с увреждания. ПЗ се използва успешно в 

различни европейски страни от края на 80-те години. Този 

подход за хора с увреждания включва концепциите за 

овластяване, социално включване, достойнство и права на 

личността. Модулът представя основите на концепцията за ПЗ, 

които са:  уникалност на всеки един човек с увреждане, 

уважение към неговата личност, стимулиране на 

неговото/нейното  самоопределяне, осигуряване на възможност 

за информиран избор, овластяване на клиента, 

конфиденциалност на взаимоотношенията, гъвкавост при 

предоставянето на консултиране от  доставчиците на ПЗ и 

търсене на достъп до услуги по ПЗ. Модулът съдържа пет-

степенната концепция/процес на подкрепа на хора с 

увреждания по техният път към намиране на дълготрайна 

платена заетост и осигуряване на устойчивост на работното 

място. Тези пет стъпки са: ангажиране на клиента (човек с 

увреждания), професионално профилиране, намиране на 

работа, ангажиране на работодателя и подкрепа на и извън 

работното място. Услугите по ПЗ се характеризират с 

използването на личностно-центрирана методология. Този 

подход е ключа към успешното включване на отворения пазар 

на труда. 

Има отделна глава, която представя достъпа до работа, като 

основно човешко право за всички хора. Следват обяснения 

относно конвенцията за правата на хората с увреждания на 

ООН, която гласи и утвърждава „правото на човека с 

увреждания да работи на равна основа с останалите; това 

включва правото на възможност за прехрана чрез свобоно 

избрана или приета работа на трудовия пазар и работна 
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среда, която е отворена, включваща и достъпна за хората с 

увреждания“. В следващата глава модулът описва 

заплащането, равните придобивки, безопасни условия на 

работа и възможности за кариерно развитие. Постигането на 

платена работа за хората с увреждания е един от най-важните 

принципи на подхода ПЗ. Равното заплащане спрямо заетите 

лица без увреждания и осигуряването на равни възможности са 

представени като постижима цел за хората с увреждания по 

същия начин, както и за хората без увреждания в съвременното 

общество. 

 

 
Съдържание: 
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5.3. Професионален профил на консултанта по ПЗ ..……........11 

5.4. Процес и методология на ПЗ .................................….........16 

5.4.1 Етап 1: Ангажиране на клиента .……………………..........17 

5.4.2 Етап 2: Професионално профилиране .………...........….20 

5.4.3 Етапи 3 + 4: Намиране на работа и ангажиране на 

работодателя………………………………………………..........23 

5.4.4 Етап 5: Включваща и изключваща подкрепа на работното 

място/ Кариерно развитие ……..……………..........................28 

5.5 Приложение и доставчици на услуги ..………………….......32 

5.6 EUSE: инструментариум за ПЗ и последващо развитие 

........................................................................………………........34 

5.6.1 Резултати от проекта T-EST .………………………...........34 

5.6.2 Резултати от проекта EUSET .……………………..........…38 
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5.6.3 Резултати от проекта ESES ..………………………...........41 

5.6.4 Перспективи за следващи европейски стъпки –

„Подобряване на ПЗ – Следващи стъпки“……………….......42 

5.6.5 Примери за добри практики от Австрия, описващи процеса 

на ПЗ .........…………………………………………......................44 

 

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 10 часа 

2. Практическа част (часове): 20 часа 

3. Оценка (часове): 2 часа 

Необходими 
образователни ресурси 

1.   PC, лаптоп или таблет. 

2.  Достъп до интернет. 

3.   Имейл адрес. 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 8 часа 

2. E-обучение: 17 часа 

3. Практика: 10 часа 

4. Стаж: вариант е да се осъществят 10-те часа практика, чрез 

стажуване. 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основно познание относно 

уврежданията и обществото като цяло. 

2. Добри комуникационни умения. 

3. Основни ИКТ умения. 

4. Умение да си сътрудничи с други хора. 

5. Позитивна нагласа и способност да изразява емпатия 

спрямо хора с увреждания. 

6. Основни познания в сферата на работа с клиенти със 

специални нужди.  

 

Задължителни модули, които трябва да са завършени 

предварително: 

Предходните задължителни модули. 
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Резултати от учене Знания: 
 

 Знания относно основите и ключовите елементи на ПЗ; 

 Знания относно развитието на методите на ПЗ; 

 Знания относно прилагането на петте етапа на процеса 

на ПЗ и какви особености/предизвикателства могат да се 

проявят; 

 Знания относно основните условия за осигуряване на 

услуги по ПЗ; 

 Знания относно профила на професията на бъдещите 

консултанти по ПЗ; 

 Знания относно настоящия статус на национално и 

европейско ниво относно мястото на услугите по ПЗ. 

 

Умения: 

 Умение за планиране и структуриране на процеса на 

консултиране по ПЗ; 

 Умение за разграничаване на работодатели и 

работници, като бенефициенти на услугата ПЗ и 

способност за комуникация и с двете страни по 

подходящ начин; 

 Умение за изразяване на емпатия по време на работа с 

клиентите; 

 Умения за иновативно и креативно мислене за постигане 

на целите; 

 Умение да се разясни процеса на ПЗ на други страни 

(работодатели, държавни служители и други 

заинтересовани лица); 

 Умения за прилагане на личностно-центриран подход 

спрямо хората с увреждания.  
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Нагласи: 

 Прилагане на личностно-центриран подход спрямо всеки 

клиент с увреждане и вземане предвид на 

неговите/нейните особености, силни страни и желания 

за кариерно развитие; 

 Увеличаване на осведомеността в обществото за 

съчетаване на нуждите и очакванията на 

работодателите и работниците;   

 Гъвкавост в прилагането на етапите и методите на 

процеса на ПЗ; 

 Поддръжка на процеса на увеличаването на платените 

работници с увреждания на ниво ЕС в съответствие с 

целите и индикаторите на стратегията Европа 2020.  

Използвани източници EUSE (2010): European Union of Supported Employment Position 

Papers. Irland. 

Romanach, Lobato (2005): Functional diversity, a new term in the 

struggle for dignity in the diversity of the human being. Spain.  

Rappaport (1985): The power of empowerment language, Social 

Policy, p. 15 -21. 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm 

http://www.helensandersonassociates.co.uk  

ECVET/ECTS точки ECTS = 1,5 кредита  

ECVET =.15% относителна тежест 

Оценка (тип) a. Онлайн /тест 

b. Описание на случай, в който са показани всички 

етапи/стратегии  

 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk/
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5.1 Основи и елементи на подкрепената заетост (ПЗ) 

  
 

“Подкрепената заетост е метод на работа с хора с увреждания и други 

неравнопоставени групи от населението с цел осигуряване на платена и 

дълготрайна  заетост на пазара на труда”  

(Европейски наръчник за подкрепена заетост, 2010г., стр. 9) 

 

Този модул представя ядрото на концепцията на ПЗ, като съвременен начин на 

включване в пазара на труда на хората с увреждания. Започнат през 80-те години, този 

подход продължава да напредва с цел да достигне до основната цел на трудовия 

пазар – включване на всички безработни лица. В последните години Европейски съюз 

за подкрепена заетост – (European Union for Supported Employment) беше окуражен от 

увеличения фокус от постижения относно  осигуряването на качество в сектора на 

подкрепената заетост. Това беше подпомогнато от поставянето на качествени 

стандарти, които ще бъдат обсъдени също в този модул. 

Този метод, насочен към хората с увреждания, включва понятия, като независим 

живот, социално включване, равни възможности и права на хората с увреждания. 

Основно застъпени принципи са: индивидуалност на всеки човек с увреждане, 

уважение, свобода на волята, възможности за информиран избор, право на независим 

живот, конфиденциалност в процеса на ПЗ, гъвкавост на доставчиците на ПЗ и пълен 

достъп до услугите за ПЗ на всички нива (посочени в следващата глава).  

 

Достъпът до трудова заетост е основно човешко право, а Конвенцията на ООН за 

правата на човека подчертава, че държавите са отговорни за осигуряването на 

„правото на всички хора (в това число и на тези с увреждания) да се трудят при 

равнопоставени условия с останалите; това включва правото на получаване на 

възможност за препитание чрез свободно избрана или приета работа на пазара на 

труда и работна среда, която е отворена, недискриминационна и достъпна за 

хората с увреждания” (Конвенция на ООН, 2006г., чл. 27, ал. 1, т. 19). 

Равнопоставеност означава същите условия, като в останалите страни членки 
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независимо дали се отнася до лица с или без увреждания, включително и еднакво 

договорено възнаграждение, еднакви допълнителни материални стимули, 

равнопоставени безопасни условия на труд и възможности за кариерно развитие. 

Постигането на дълготрайна и платена заетост за хората с увреждания е един от най-

важните принципи на метода за ПЗ. Равнопоставеното заплащане и равните 

възможности са постижима цел за хората с увреждания, така както и за останалите 

хора в нашето общество. 

 

Кои са примерите за незаплатена работа? 

- Стажове/ работа с пробен период: времево-ограничени, обикновено 

незаплатени, различен брой часове на седмица, целят да се натрупа някакъв 

опит за определена работа;   

- Доброволческа работа: най-често алтруистични дейности, незаплатени, 

различен брой часове на седмица; 

- Защитени работилници / предприятия / кооперативи: защитена работна среда, 

получаване на някакви придобивки, незаплатени, неосигурени (в зависимост с 

националните законодателства); 

- Професионално обучение: неакадемично обучение, подготовка за работа, 

незаплатени, често включва практически обучения; 

От гледна точка на Европейския съюз за подкрепена заетост (EUSE) трите основни 

принципа на ПЗ са: платена заетост (в противовес на съществуващите стажове за 

придобиване на трудов опит или на временна заетост, доброволен труд и неформално 

професионално обучение), равен достъп до пазара на труда (редовна заетост в 

държавния или частния сектор) и ориентирана медиативна подкрепа (основана на 

нуждите на служителя и на работодателя). Ориентираната медиативна подкрепа е 

процес на професионално ориентиране, мониторинг и текущо консултиране, който 

започва с търсенето на работа, назначаването и продължава до напредъка и 

кариерното развитие на даденото работно място. 

Важно е да се осигури естествена подкрепа в реална работна среда, с цел да се 

постигне максимално интегриране в предприятието.  
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Най-важно е да се следва по-скоро стратегията „работно място – обучение - 

задържане”, а не методите „обучение - работно място”, типични за други услуги за 

подкрепа, защото обучението и усвояването на умения е по-ефективно в реална 

работна среда. Мотивацията на хората с увреждания 

също така е по-висока, ако те са били назначени от 

самото начало. Много от хората с увреждания не 

притежават голям професионален опит или никога не са 

били наемани на работа, ето защо като инструмент за 

постигане на платена заетост, работните места за 

придобиване на трудов опит могат да бъдат полезни. Те 

„трябва да бъдат разглеждани като средство за 

постигане на цел, а не като краен резултат” 

(Европейски наръчник за ПЗ, 2010).  

Фигура 1: Различие в нуждите на клиентите  

 

5.2 Бенефициенти на ПЗ 

 

Моделът за подкрепена заетост представлява индивидуален, гъвкав и продължителен 

процес, разработен така, че да посрещне всички потребности на потребителите на 

тази услуга. Бенефициенти в процеса на подкрепена заетост са от една страна хората 

с увреждания, на които се съдейства да получат работа или да се задържат на 

работното си място, а от друга - възможните работодатели на тези хора с увреждания. 

С  цел  постигането  на  успешно включване на хората с увреждания на 

работното място и за да бъде то ефективно и устойчиво, процесът на ПЗ трябва да 

вземе под внимание потребностите и на двете страни – на работниците и на 

работодателите. Важно е да се разберат страховете и произтичащите  от  тях 

нужди  на работодателите, за да се подбере правилния служител.  

 

Изборът на адекватни методи за подкрепа при наемането е наложителен, като тези 

методи  биха могли  да включват: „адекватно на увреждането обучение, 

запознаване с мерките за подкрепа от правителството (Министерство на труда и 

социалната политика, Главна Инспекция по труда), финансиращи програми и 
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практически решения относно здравето и безопасността при наемане на хора с 

увреждания” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010). Също така подкрепата на работното 

място на лицето с увреждане и на неговите колеги трябва да се планира съвместно, 

при информирано съгласие и на двете страни. Тази пряка подкрепа на работното 

място на хората с увреждания е силно свързана със средата във фирмата и с 

отреденото работно място. Например, важно е да се вземе под внимание 

продължителността на процеса на ПЗ, контактите на консултанта по ПЗ, както и 

графика на неговите срещи с работодателя или персонала на организацията. В това 

число, планирането на обучение на останалите колеги на работното място по 

отношение на потребностите на колегата им с увреждане не може да бъде без изрично 

уведомяване и разрешение от работодателя и колегите на лицето с увреждане. 

Доброто сътрудничество с тях е задължително.  

Целта на услугите по ПЗ е да гарантира дългосрочна, устойчива заетост на хората с 

увреждания. Правилното напасване на двойката служител с увреждане и работодател 

(напасването на индивидуалните особености и нужди на лицето с увреждане към 

изискванията на съответното работно място и готовността на прекия ръководител да 

откликне на тези особености) е осъществено тогава, когато крайният резултат е 

„печеливш - печеливш”, т.е. и работодателят, и служителят са постигнали своите цели. 

Стажуването на работното място  може да се разглежда като средство, което помага 

на хората с увреждания (ХУ) да си намерят платено работно място и да се задържат 

на него (Европейски наръчник за ПЗ, 2010). Друга възможност е планирането на 

въвеждащо (професионално) обучение за хора с увреждания, което се състои от 

извършване на полезни и ефективни дейности, които оказват пряко или непряко 

въздействие върху пътя за намиране на сигурна и платена заетост на пазара на труда. 

Услугите за подкрепена заетост са насочени както към добрата подготовка на лицето с 

увреждане, така и към потенциалните работодатели, които трябва да бъдат убедени 

да наемат ХУ.  

 

Например, доставчиците на услуги за ПЗ е необходимо да извършат осведомителна 

кампания за ползите за работодателя, а именно: предоставяне от тяхна страна на 

безплатна услуга в зависимост от типа увреждане и включването на тези хора, 

повишаване на чувствителността към проблема у колегите, консултиране относно 
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системите за финансиране, подкрепа по време на избора на адекватна работа и др. 

Въздействието върху екипа и наемането на хора с увреждания би имало положителен 

ефект, но също така би могло да се разглежда като част от фирмената стратегия за 

Корпоративна социална отговорност. Опитът в други европейски държави и добрите 

практики показват високата производителност и ефективност на хората с увреждания. 

В случай, че е подбрано подходящото работно място, в повечето случаи не 

съществува разлика между изпълнението на трудовите задачи от лице с увреждане и 

останалите му колеги. Нещо повече, хората с увреждания отсъстват по-рядко от 

останалите и имат мотивация да се задържат дългосрочно на съответната работа.   

  

Подкрепената заетост е „проактивен и насочен към конкретния човек метод, който 

позволява на хората с увреждания да осъществят своето право на труд” (Европейски 

наръчник за ПЗ, 2010) и трябва да бъде основна тема за всички политици от 

европейските страни. Европейският съюз за подкрепена заетост е изготвил становище, 

което е насочено към политиците (Европейски наръчник за ПЗ, 2010) и има за цел да 

лобира и да ги убеди за ползите от прилагането на метода за ПЗ.  

5.3. Профил на професията „Консултант по ПЗ“ 

 

В тази глава е описан основния профил на професията. Партньорството Coach@work 

дефинира четири основни сфери на отговорности на бъдещите консултанти по ПЗ: 

хора с увреждания, връзки с работодатели, нетуъркинг/създаване и поддръжане на 

контакти и използване на техники и ИКТ инструменти. Всяка област се разглежда по 

нужни умения, знания и нагласи. 

Основни 

задължения 

 

 

 

 

 

Хора с увреждания 

1. Идентифицира и ангажира подходящи за услугите по ПЗ клиенти. 

2. Използва личностно-центриран подход (информирани избори на 

клиентите). 

3. Да развива професионален профил, който ще установи уменията 

и очакванията на клиента и ще идентицифира бариерите и 
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необходимата подкрепа. Разработка на план за действие (фокус 

върху отговорности/силни страни). 

4. Да организира практическо обучение/стаж, в подкрепа на 

реалистичния поглед на клиентите върху силните 

страни/способностите в различни работни сфери. 

5. Идентифицира подходящите работни места – извършва подбор на 

работно място с работници и работодатели, засилва умението за 

вземане на решение на хората с увреждания. 

6. Осигурява информация относно социални помощи/услуги по 

подкрепа и рамки на платена заетост. 

7. Осигурява подходяща подкрепа и обучение за овластяване на 

клиентите, за да осигури тяхната работна позиция или за да развие 

тяхната кариера. 

8. Осигурява продължителна включваща и изключваща подкрепа на 

работното място. 

Знания Умения  Нагласи 

. 5 етапа на Подкрепена 

Заетост 

. Познания за 

уврежданията 

. Личностно-центрирани 

методи 

. Методи за оценка  

. Анализ на нуждите 

. Комуникационни/ 

оценителски умения 

. Използване на 

алтернативни 

комуникационни системи 

. Меки умения (емпатия, 

умения за слушане и др.) 

. Положителна увереност 

. Консултантски умения 

. Умения за преговори и 

маркетинг 

. Самооценка 

. Умения за обучение 

. Засилване на умението 

за вземане на решения  

. Комбинация от знания и 

умения 

. Създаване на мрежи 

. Отговорност/ 

автономност в 

прилагането на услуги по 

ПЗ 

 

 

Работодатели / компании за хора с увреждания 

1. Идентифициране и ангажиране на подходящите за хора с 

увреждания компании. 
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Основни 

задължения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Идентифицира нуждите на компаниите; постига добро съвпадение 

с служител/работодател. 

3. Подкрепя колегите на хората с увреждания. 

4. Анализира и разкрива организационните структури и работната 

култура – структурира начинът на включване на нови работници.  

5. Анализ на работата 

6. Подкрепя кариерното развитие в компаниите. 

Знания Умения Нагласи 

. Рамка на трудовия 

пазар 

. Трудово 

законодателство 

. Възможности за 

финансиране 

. Различни типове 

увреждания и тяхното 

влияние върху работата 

. Правила за безопасност 

на работните места 

. Умения за медиация 

. Умения за наблюдение 

и анализ 

. Умения за даване на 

съвети 

. Добри комуникационни 

умения в консултирането 

на работодатели 

 

. Преговори за 

възможности за работа 

. Управление на 

различни перспективи и 

очаквания 

. Създаване на контакти 
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Основни 

задължения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мрежа от контакти 

1. Създаване на мрежи от контакти с представители на медицински, 

социални и други власти, които могат да съдействат за интеграцията 

на търсещите лица с увреждания на пазара на труда. 

2. Личностно-центриран подход: изгражда връзка с търсещите 

работа, както и с естествените им поддръжници. 

3. Работи с работодателите за да развие възможности за заетост, 

чрез различни инициативи за подкрепа. 

4. Увеличава осведомеността за ПЗ, чрез презентации, посещаване 

на срещи/събития и маркетинг. 

 

Увеличаване на осведомеността на различни нива 

1. Обществено ниво: Проблеми на уврежданията и заетостта. 

Промени в обществената нагласна относно хората с увреждания. 

2. Правителствено/финансиращо ниво: Теми свързани със 

заетостта, включително правителствени програми, финансиране на 

социални услуги и други. 

3. Ниво работодатели: увеличаване на осведомеността за 

многостранността на хората с увреждания 

4. Ниво хора с увреждания: увеличаване на осведомеността за 

мностранността, човешкото право на работа, конвенциите на ООН, 

законови рамки и т.н.  

 

Знания Умения  Нагласи 

. Методи за увеличаване 

на осведомеността 

. Познание за 

съответните 

заинтересовани 

страни/участници 

. Комуникационни умения 

. Умения за създаване на 

мрежи 

. Маркетингови умения 

. Умения за 

себепредставяне/ 

презентация и 

креативност 

. Създаване на мрежи 

. Непредубеден спрямо 

различни мрежи/ 

инициативи  

. Супервизия на екипи 
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 Използване  на техники и ИКТ инструменти 

1. Умения за използване на ИКТ.   

2. Познания за възможностите за техническа подкрепа за хората с 

увреждания. 

3. Използване на техническо оборудване за подкрепа на хора с 

увреждания на техните работни места. 

4. Създаване на мрежи за технически експерти. 

Знания Умения  Нагласи 

. Познания за ИКТ 

. Възможности/ 

оборудване за 

техническа подкрепа 

. Консултантски умения 

. Компютърно базирани 

комуникационни умения 

 

.  Създаване на мрежи 

. Способност за 

използване на нови 

креативни технологии 

 

 

 

5.4. Процес и методология на подкрепената заетост 

ПЗ може да се определи като петстепенен процес, който е гъвкав и насочен към 

индивидуалните потребности и умения на конкретното лице с увреждане. В Наръчника 

за ПЗ е представена основна и полезна информация за тези пет етапа, има съвети и 

решения за методите на работа при прилагането на този подход, който по-скоро е 

представен като „илюстрация на процеса и методите, които трябва да се вземат под 

внимание при предоставянето на услугите са ПЗ” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, 

стр. 59). 

Фигура 2: Петте етапа на процеса на ПЗ 
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За да се реализира този метод в България, в следващите точки ще опишем детайлно 

отделните фази на този петстепенен процес. В какво се състои работата с хората с 

увреждания, в контекста на принципите на ПЗ? Как да се изготви профил на клиента? 

Как да се установи контакт с потенциалните работодатели и как те да бъдат 

приобщени към идеята да наемат хора с увреждания? И накрая, как може да се 

извърши пряка подкрепа на лица с увреждания на работното място?  

Наръчника по ПЗ и Модули 3 и 6 на настоящия обучителен курс показват възможните 

инструменти и пътища на работа с методите за ПЗ, а също така и процеса, който може 

да се адаптира към условията на дадена услуга. Освен това, отношението към хората 

с увреждания и тяхната пригодност за работа са от изключително важно значение. 

 

5.4.1 Етап 1 – Подбор и ангажиране на преките бенефициенти на 

услугата 

На този първоначален етап хората с увреждания трябва да бъдат информирани за 

техните шансове, възможности, права и възможната подкрепа с цел вземането на 

информирано решение. След това те трябва да решат дали желаят да използват 

методите на ПЗ, за да си намерят работа и да приемат разработен план за действие 

със специфичните услуги, които ще могат да използват в рамките на подхода на ПЗ. 

“Дейностите на този етап трябва да бъдат уместни, индивидуално насочени и 

част от договорения план за действие, чиято същност в основата си е 

професионално ориентиране и консултиране на индивида в намирането на 

дългосрочна платена заетост.“. 

Допълнителна информация относно личностно-центрирания подход и методи са 

описани в Модули 3 и 6 и трябва да бъдат взети предвид в цялостния процес.  
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Ангажирането на преките бенефициенти винаги е различно спрямо спецификата на 

увреждането и степента на работоспособност, но важното в случая е да се изготви 

конкретен план за работа на лицето, търсещо работа, съвместно с консултанта по ПЗ. 

 

От голямо значение в началото са информационните материали, изработени от 

доставчика на услугата за ПЗ, които да предоставят ясна и обективна картина на 

услугата и да подготвят потенциалното лице, което търси работа, за първоначалната 

среща. Първият контакт с доставчика на услугата за ПЗ трябва да бъде лесен и 

достъпен и може да се осъществи по различен начин (по телефона, чрез електронна 

поща, по скайп, среща лице в лице и др.), като при него е необходимо да се насрочи 

първоначална среща, която ще постави началото на сътрудничеството между 

търсещия работа и доставчика на услугата. Идеалният вариант е първоначалната 

среща да бъде лице в лице, при която ще се вземат под внимание всички потребности 

на лицето с увреждане (архитектурна среда, достъпност на информационните 

материали, продължителност на срещата и т.н.). По време на тази среща трябва да се 

установи профила на клиента и да се отбележи цялата информация за лицето с 

увреждане в специално изготвения апликационен формуляр, който съдържа така също 

и информация за здравословното състояние, условията на живот, финансовото 

състояние и др. Важно е още в началото да се изгради взаимно доверие и уважение и 

да се увери, че доставчикът на услугата по ПЗ е получил цялата необходима 

информация. Търсещото работа лице с увреждане трябва да бъде въвлечено в 

процеса и да даде своето писмено съгласие за участие. Принципите за свобода на 

волята, независим живот, индивидуалност и уважение трябва винаги да се 

съблюдават. 

След първоначалната среща и планираната дискусия (на която присъства и 

консултанта по ПЗ), е необходимо да се пристъпи към подписване на споразумение по 

взаимно съгласие. Например, изготвянето на „личен план за действие” може да се 

разглежда като насочен към клиента метод или извършване на подобна планирана 

дискусия.   
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Насочените към човека методи са добро методическо средство за работа с хора с 

увреждания по отношение на техните цели и желания за бъдещето. Едно такова 

специално отношение е неизбежно при консултирането на търсещото работа лице с 

увреждане, защото ние считаме и вярваме, че хората с увреждания приспособяват 

своите възможности за развитие и ги нагаждат към начина на услугата, която им 

предлагаме. Ето защо е важно да се помисли над въпроса: Как можем да се уверим, че 

услугата за ПЗ отговаря на индивидуалните потребности на хората с увреждания и 

помага за тяхното включване в общността?1  

 

Фигура 3: Ангажиране на преките бенефициенти на услугата 

  

  
  

Ефективната и разбираема комуникация между търсещия работа и коучъра за ПЗ е 

необходима във фазата на ангажиране на преките бенефициенти, с цел да създаде 

основа за бъдещата съвместна работа и – разбира се, за да обвърже страните с 

приетия план за действие. Планът за действие трябва да включва следните елементи: 

„Какви са планираните стъпки и действия? Кой е отговорен за извършването на 

дейностите? Кога ще се реализират тези дейности (срокове)? Кой ще оцени 

извършената работа? ”(Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 66). Обвързаността и 

взаимното споразумение са ключов елемент в процеса на подкрепена заетост. 

Активното участие на търсещото работа лице с увреждане също е необходимо. Важно е 

да се подчертае, че лицето с увреждане не просто ще се възползва или получи услуга, 

а най-вече, че то ще поеме отговорност, като активно ядро в нея.  

 

В някои случаи мотивацията за работа на хората с увреждания липсва. Интервютата, 

проведени в България в рамките на проект „T-EST” показват, че „хората, 

притежаващи степен на неработоспособност до 50% са най-активни и мотивирани 

да използват различните услуги, предоставяни от Бюрата по труда” (Отчет по 

проект T-EST N26, стр. 18). При степен на неработоспособност над 50% съществуват 

специални помощи, които намаляват желанието за работа у хората с увреждания, 

                                                           
1 Допълнителна информация:: http://www.helensandersonassociates.co.uk/ (30.11.2015) 

Първоначален  
контакт 

Първоначална  
среща и дискусия Споразумение План за действие 
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поради страха да не ги изгубят. Това е една от възможните причини тези хора да не 

бъдат активни на пазара на труда. Разясняването на потенциалните начини те да 

бъдат наети или да изгубят помощите е една от най-важните консултантски услуги в 

тези случаи.  

Ангажирането на преките бенефициенти на услугата е от решаващо значение за целия 

процес на ПЗ, както и за мотивирането на хората с увреждания да получат 

дълготрайна заетост. За лицето с увреждане е необходимо да направи информиран 

избор, след като бъде консултирано относно желанието му за подкрепа чрез намиране 

на подходящо работно място.  

 

5.4.2 Етап 2: Профил на клиента / План за действие 

Целта на този етап е да се набере цялата необходима информация от търсещото 

работа лице с увреждания, за да се определи неговата мотивация, индивидуални 

интереси, нагласа за работа, ресурси и необходимост от подкрепа. Важно е да се 

работи заедно с лицето, на него да се гледа като на активен партньор и с реалистичен 

поглед относно възможните работни места и пътищата за кариерното му развитие. 

Това е процеса на опознаване на лицето с увреждане по отношение на намирането на 

дълготрайна заетост – очаквания, образователни потребности, предходен трудов опит, 

предпочитания за работа, лични умения и компетентности (умения за справяне с 

ежедневието, общуване, социални умения, редовна ежедневна работа и т.н.) 2 . От 

изключително важно значение е да бъде изграден холистичен профил на търсещото 

работа лице още в началния етап на процеса на ПЗ, за да може да се направи 

последващ план за действие и да се вземат правилните решения. Напасването между 

желанията на клиента и ситуацията на пазара на труда е от изключително значение и 

взетите решения не трябва да надхвърлят възможностите на лицето с увреждане, за 

да не го демотивират в случай на неуспех.  Има различни тестови материали, с които 

се откриват интересите, капацитета и силните страни. Някои примери са дадени в 

Модул 3 на обучителния курс. 

                                                           
2 Европейски наръчник за подкрепена заетост, 2010 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

 

 21 

Разбира се, много е важно да се обсъди с лицето с увреждания каква информация3 

трябва да се разкрие пред работодателя  и да се намери начин на съгласие по този 

въпрос между търсещия работа и консултанта по ПЗ. От съществено значение е да се 

помисли за нови работни места от гледна точка на специфичното увреждане и каква 

информация трябва да се разкрие и съответно – да не се разкрива пред бъдещ 

работодател и колеги. 

След набирането на необходимата информация, следващите стъпки са кариерно 

планиране и очертаване на стратегия за подкрепа. Много важни на този етап са 

реалистичния поглед над потенциалните работни места и ясната представа за 

необходимата подкрепа на лицето с увреждане на и извън работното място.  

Например, ако законовата рамка позволява изпитателен период на работното място  

или стажуване с цел придобиване на трудов опит4  – това може да се използва като 

инструмент, за да се получи представа за различни работни ситуации и придобиване 

на трудови навици. В България не съществуват повсеместно такива подходи, но те 

имат огромен потенциал да подпомагат  постигането на дълготрайна заетост на хора с 

увреждания. Властимащите трябва да бъдат информирани за същността и основните 

резултати от прилагането на европейските стандарти за подкрепена заетост, за да 

дадат възможност на хората с увреждания да бъдат равноправна част от пазара на 

труда. Защитените предприятия, доброволчеството или професионалното обучение 

могат да се разглеждат като подготвителни стъпки за интегриране на хората с 

увреждания на пазара на труда, а стажуването с цел придобиване на трудов опит дава 

възможност за започване на работа във фирмата и първи стъпки в тази насока. 

Фигура 4: Личностно-центрирани подходи5 

                                                           
3 „Лицето трябва да даде своето съгласие за съхранение на личната информация, която може да бъде 

използвана единствено от координатора на пилотната фаза и то само за целите на проект „Т-ЕСТ“. От 

друга страна за търсещите работа е от значение да подготвят предварително каква информация е 

необходимо да разкрият пред работодателя.” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 73). 

4 „ Кратки периоди (с продължителност не повече от една седмица) на обичайно неплатена работа се 

използват в процеса на изготвяне на професионалния профил на клиент с минимален или никакъв 

трудов опит.” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 129). 

5 http://www.helensandersonassociates.co.uk/media/39678/arrowtempfilledin.pdf (07.11.2013) 
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На този етап е 

необходимо да се 

изясни, каква е 

потребността от 

подкрепа на лицето с 

увреждане. 

Например, възможно 

е отново да се 

използват личностно-

центрирани подходи 

(фигура 4), за да се 

придобие представа, 

какво е важно за 

лицето с увреждане в 

бъдещата му работа.  

 

 

Съществуват различни методи за това, а също и средства за определяне на профила, 

които също могат да бъдат използвани на този етап.   

Следващата стъпка е създаването на план за действие, за да се премине към етап 

„Намиране на работа”. Планът за действие е необходимо да включва целите, 

отговорностите (на лицето, търсещо работа, на консултанта по ПЗ, социалната мрежа 

на лицето и т.н.), точен график за изпълнение на дейностите и той трябва редовно да 

се преглежда и ревизира, ако е необходимо. Много е важно и консултанта, и лицето с 

увреждане да бъдат включени в съставянето на плана за действие и да имат ясно 

разбиране какво се очаква от тях, кога и как. Отговорностите трябва да бъдат 

разпределени в отделните етапи и ясно обозначени, а всички хора, включени в плана 

за действие трябва да вземат участие в неговото съставяне. Целите в даден план за 

действие трябва да бъдат описани точно и на достъпен език, да бъдат измерими и 

основани на взаимно съгласие. Планът за действие подлежи на непрекъснат контрол, 
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за да се осигури съгласуваност и да се илюстрират алтернативните възможности в 

случай, че някоя от заложените цели не би могла да бъде постигната. 

Хората с увреждания често притежават ниска степен на образование, а липсата на 

опит на пазара на труда създава трудности, за да се придобие ясна представа за 

потенциалните работни места. Интервютата, направени в България например, 

показват, че „39% от целевата група не притежава никаква квалификация, а 41% са с 

основно или по-ниско образование” (Отчет по проект T-EST N26, стр. 6), така че 

професионалното образование или изпитателния период на работното място/ 

стажуването с цел придобиване на трудов опит - биха могли да бъдат първата стъпка 

за интеграция на трудовия пазар. Тези образователни проблеми са комплексни и 

съществува необходимост от допълнително професионално обучение, но е важно да 

се видят разликите между обучението проведено извън работата и пряката подкрепа 

на работното място – доставчиците на услугата за подкрепена заетост, трябва да се 

концентрират върху постигането на платена заетост и различните пътища за 

осигуряването й. Но разбира се, привличането на вниманието върху състоянието на 

знанията и уменията на хората с увреждания е много важно. 

 

5.4.3 Етапи 3 + 4: Професионално ориентиране/ Търсене и намиране 

на работа и въвличане на работодателя 

Това са най-важните етапи в процеса на осигуряване на дълготрайна заетост на 

хората с увреждания. Той започва с предварителна подготовка – попълване на 

автобиография (CV), търсене на мрежа за подкрепа (основни играчи са: търсещият 

работа, работодателите, консултантите по ПЗ, финансиращите институции, членовете 

на семейството, социалната мрежа, доставчиците на услуги) и работа върху 

реалистични цели на пазара на труда (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 89). В 

приложенията към Наръчника по ПЗ ще намерите примери за попълване на 

автобиография (CV). Бихте могли да потърсите и в интернет съвети за подготвянето 

на CV в различни икономически сфери, като е добре да си дадете отговор на въпроса: 

какъв вид CV да подготвите, за да е адекватно то на фирмата, в която лицето желае да 

кандидатства за работа? Обемът на предварителната подготовка е различен за всяко 

лице и конкретното лице трябва да бъде поставено в центъра, подобно на всички 
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останали етапи. Тази предварителна подготовка може да съдържа също така и 

подготовка за явяване на интервю за работа, работа върху имиджа по време на 

интервюто и др.   

 На фигурата е представен типичния за тези два етапа процес: 

Фигура 5: Процес на наемане на работа6  

 

Професионалното ориентиране започва с анализ на професионалния профил, с цел 

очертаване на възможностите за заетост. Може би мрежите за подкрепа на лицето с 

увреждане биха могли да предложат работни места или да се свържат с евентуалните 

работодатели. На този етап е добре да се вземат под внимание възможностите на 

местния трудов пазар (регионални различия, градска/ селска среда и др.).Търсенето на 

работа трябва да бъде съпътствано от набиране на информация за потенциалните 

фирми (големина, структура, кой взема решения или обща бизнес информация). Освен 

това търсенето на работа не се фокусира само върху обявените свободни работни 

места, а трябва също така и да включва мрежите за подкрепа или предложенията за 

дадено трудово задание към различни фирми, за които търсещият работа желае да 

работи. Под извършване трудово задание или създаване на работа се разбира 

„работа, която е създадена чрез идентифициране на отделни нейни части или 

задачи, които могат да бъдат изпълнени от лицето, търсещо работа” (Европейски 

наръчник за ПЗ, 2010). Това е креативна задача, в която участват работодателите, 

търсещите работа лица и консултантите по ПЗ, тъй като такива длъжностни 

характеристики не съществуват и може би могат да се създадат за новонаето лице с 

увреждане. 

Следващата стъпка е “сондиране на работодателите”. Тя стартира с набиране на 

информация за фирмите и тяхната дейност. Начинът, по който ще се осъществи 

контакт с работодателя трябва да бъде съгласуван между търсещия работа и 

                                                           
6 Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 89.  
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консултанта по ПЗ, като това може да бъде чрез писмо, по телефона, чрез лична 

среща или посредством друг служител във фирмата (Европейски наръчник за ПЗ, 

2010, стр. 90). Срещата с работодателя, трябва също да бъде предварително 

съгласувана – как да се извърши подготовката, кой ще се присъедини към интервюто 

за работа (дали търсещият работа ще се справи сам, или консултанта ще присъства и 

ще подпомага комуникацията), както и съответния бизнес език (вербална и невербална 

комуникация) с работодателя е добре да се адаптира и приложи при общуването. Би 

било полезно да се подготвят аргументи за работодателя, доказващи защо е ценно да 

се работи с хора с увреждания и защо именно трябва да наеме това лице. Например, 

важно е да се подчертае високата производителност на лицето с увреждане във 

фирмата (препратка към CV), социалното въздействие (работна атмосфера, фирмен 

имидж, реклама, променено отношение на колегите към хората с увреждания и др.), 

система за подкрепа (консултантът по ПЗ, който дава консултации относно получаване 

на субсидии за работна заплата, намаляване на данъци и др.) или също така личните 

ползи за работодателя (създаване на мрежа от контакти, лична удовлетвореност, 

натрупан личен опит и др.). 

Близкият контакт и ангажирането на работодателите им помага да опознаят лицето с 

увреждане и спецификата на съвместната им работа. Ако срещата е протекла 

успешно, се налага изготвяне на споразумение, уреждащо длъжностната 

характеристика, работното време, започването на работа и т.н. В случай обаче, че 

интервюто за работа е преминало неуспешно, лицето с увреждане трябва да бъде 

подкрепено, за да се справи с този неуспех. “След като е получено одобрение от 

работодателя, трябва да се направи анализ на работата. Този анализ позволява 

набирането на подробна информация за длъжността и основно проучване на 

предлаганата работа, за да могат да се опишат всички нейни аспекти, както и 

особеностите на работното място, включително и за здравословен и безопасен 

труд.” 7  

Анализът на работата трябва да включва цялостен поглед на бъдещото работно 

място на лицето с увреждане, като например какви ще са задълженията, поставените 

                                                           
7 http://base-uk.org/  (03.07.2013) 

http://base-uk.org/bases-history-aims-and-structure/about-supported-employment
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задачи, ключовите характеристики (физически, когнитивни, емоционални, социални, 

обкръжаваща и достъпна среда и др.), както и стандарти за качество, работни условия, 

фирмена култура, транспорт, достъпност, възможности за подкрепа и разбира се, по 

какъв начин лицето ще може да се справи с тези задължения. Най-важното в случая е 

да се следва стратегията „назначавам – обучавам - задържам”, а не методите 

„обучавам - назначавам” или други подкрепящи услуги, защото обучението и 

придобиването на умения в реална работна среда е по-ефективно, а мотивацията на 

хората с увреждания е по-голяма, когато те са назначени от самото начало 

(Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 19). При анализа на работата трябва да се 

обърне внимание и на нуждите на работодателя, тъй като методите и средствата за 

подкрепа на работодателя също трябва да бъдат планирани и впоследствие 

изпълнени. 

Терминът “напасване на двойката“ означава напасването на изискванията на 

работодателя и възможностите на лицето, търсещо работа. “При успешното 

напасване нуждите на търсещия работа се пресичат с тези на работодателя” 

(виж Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 129). Понякога процесът на ПЗ 

продължава с изработването на отделните части на длъжностната характеристика по 

отношение на специалните умения на търсещия работа. Важно е да има ясна 

комуникация с всички заинтересовани страни, за да се определят задачите и 

отговорностите. Този период на напасване е много специфичен и индивидуален – 

някои работни места не се нуждаят от промяна, а други трябва изцяло да бъдат 

пригодени за нуждите на хората с увреждания. Готовността и желанието на 

работодателя и на цялата фирма (колегите, средата) са необходимото предварително 

условие за успеха на процеса. За да се гарантира назначаването на работа се 

сключва конкретно споразумение между работодателя и наетото лице, което включва 

и вида подкрепа, който трябва да предостави консултанта по ПЗ. Важното в случая е 

ясно да се определят отговорностите и работата на всички тези три заинтересовани 

страни. Искреността при определянето на необходимата подкрепа за лицето с 

увреждане, предлаганата подкрепа и нейната продължителност, както и 

детайлизирането на процеса, обхващащ всички заинтересовани страни са винаги 

пряко свързани. Със споразумението, което гарантира новото работно място, се 

преминава към следващия етап на подкрепа и възможно кариерно развитие. 
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Справяне с отхвърляне 

Търсенето на работа е трудна задача (търсене, убеждаване на работодателите, 

пригодност към работното място) и би могло да бъде свързано с отхвърляне. Често 

търсещите работа притежават необходимите умения, но се страхуват от отхвърляне. 

Съвместната подготовка за интервюто за работа, както и преодоляването на 

възможността да бъдете отхвърлени, трябва правилно да се обсъдят от консултанта 

по ПЗ още в самото начало на процеса. Повишаването на самочувствието и 

самоувереността е много важно за целия процес на ПЗ, но най-вече на този етап.  

Необходима е открита дискусия за възможността, лицето да не получи работата, за 

която кандидатства. И за да не останете изненадани, в случай, че интервюто потръгне 

в неочаквана посока, би било добре да подготвите консултирания с някои аргументи, 

които да оборят страховете на работодателя. Справянето по професионален начин с 

безпокойствата и притесненията на работодателите е едно най-важните умения, 

притежавани от консултанта по ПЗ и в случай, че се стигне до отхвърляне, той трябва 

да окуражи търсещия работа, никога да не приема тази несполука лично!  Би било 

полезно да задавате въпроси, над които работодателят ще се замисли, да обмислите 

хипотезата каква е била причината той да вземе това решение, а основната цел на 

консултанта по ПЗ е да го помоли  за обратна информация, посочваща причината за 

неуспешното интервю. Лесно е да се говори за това, как по-леко да приемем 

отхвърлянето и да се справим с него (чрез фокусиране върху силните страни, 

запазване на позитивно отношение, съсредоточаване върху следваща възможност), но 

никак не е лесно да се приеме негативната емоционална оценка, ето защо „бъдете 

внимателни какви съвети предлагате – задавайте въпроси и оставете 

служителите сами да намерят отговорите” (Наръчник за ПЗ, ЕСПЗ). 

Активният контакт между хората с увреждания и фирмите е нужен и полезен, тъй като 

анализа, направен в рамките на проект T-EST показва, че всички фирми, които са 

имали опит с хора с увреждания, дават положителна оценка на тяхната 

производителност. Ако фирмата склони да наеме лице с увреждане, при условие, че 

съществува адекватно работно място, успехът ще бъде сигурен. Това ще даде 

възможност и на други лица с увреждания да бъдат наети в бъдеще в същата фирма. 

“Управителите, които нямат опит и не са наемали хора с увреждания в своята 
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компания, се съмняват в способността им да извършват специфичните задачи, 

изисквани от длъжностната характеристика.” (Отчет по проект T-EST N26, стр. 26). 

 

5.4.4 Етап 5: Подкрепа на работното място и извън него / кариерно 

развитие 

След извършване на анализ на работата, изготвяне на професионалния профил и 

сключване на споразумение, започва пряката подкрепа на работното място. От една 

страна, на новите работодатели трябва да се оказва достатъчна подкрепа по 

отношение на техните ресурси/ умения, а от друга – на колегите на наетото лице с 

увреждания е необходимо да се оказва съдействие при обучението на новия служител, 

както и за справяне с проблеми, произтичащи от неговото увреждане. Тази естествена 

подкрепа8 директно на работното място е много важна – на първо място, за да 

идентифицират подходящите хора и на второ – да им помогне да се заемат с 

менторство. Ролята на консултанта по ПЗ трябва добре да се дефинира и да бъде 

ясна за всички заинтересовани страни. Методите за подкрепа са индивидуално 

планирани, целенасочени, гъвкави и разбира се, трябва регулярно да бъдат 

преразглеждани, за да подпомогнат задържането на работа на лицето с увреждане. 

Обикновено оказваната на работното място подкрепа е по-интензивна при започването 

на нова работа и това трябва да се вземе под внимание при планирането на времевия 

график. Обемът на различните услуги за подкрепа на работното място варира в 

различните фирми, така че консултанта трябва да има предвид, какви са изискванията 

във фирмата и своите собствени ограничения (продължителност на подкрепената 

заетост, график и др.). 

Освен това, консултантът по ПЗ трябва да познава изискванията във фирмата, да 

насочва към възможностите за приспособяване и „да притежава способността да бъде 

медиатор между наетото лице, неговите колеги и работодателя”. Съществуват две 

възможности за подкрепа – директно на работното място или извън него. “Подкрепата 

на работното място” е описана по-долу, а фигура 6 показва идеална типична 

процедура. Ако е необходимо може да се окаже съответната подкрепа на лицето с 

увреждане извън работното място, например за външно обучение с цел заемане на по-

                                                           
8 „Подкрепа от колеги, супервайзор или друг ръководител на работното място” (Европейски наръчник, 

2010, стр. 95). 
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добра позиция във фирмата. Често липсват възможности за кариерно развитие на 

хората с увреждания, но те трябва да бъдат взети под внимание. Настоящото 

състояние на пазара на труда се характеризира с чести промени на работното място, 

като не много хора се задържат на една и съща работа през целия си трудов живот. 

Ето защо, за да подобрят работната позиция на хората с увреждания, коучърите 

трябва да окуражават кариерното развитие (възможностите за допълнително обучение 

или увеличаването на отговорностите на заеманото работно място). 

Фигура 6: Процес на подкрепа на работното място (виж Европейски наръчник за ПЗ, 

2010, стр. 105) 

 На фигурата е показано предложение за план 

за действие. Периодът на въвеждане и 

ориентиране е първата стъпка, която започва в 

началото  на работата  на новоназначения 

служител. Запознаването  с колегите, 

възлагането  на задачите и отговорностите 

 са  в  тясна връзка с важните 

аспекти от организационен характер, както и на 

тези по отношение на социалното включване и 

ангажиране  на  лицето с увреждане в 

работния процес. Още от самото начало на този 

етап, консултантът трябва да определи 

възможно най-естествения начин на подкрепа 

(от колегите, супервайзорите и т.н.). Това се планира с цел запълването на празнотата 

между уменията на лицето с увреждане и изискванията на работното място, както и 

специфично въвеждащо обучение за съответната работна позиция. 

 Планираните дейности трябва да бъдат  ясно формулирани за всяка 

заинтересована страна и да бъдат регулярно преглеждани. Отношението по време на 

първоначалното представяне и ориентиране отново е насочено към човека с 

увреждане, което означава, че се съсредоточава върху неговите умения и 

възможности и към неговите колеги. Този процес наричаме работа по развитието на 

потенциала на целия персонал. 

Запознаването с работата и фирмената култура е също много интензивна фаза. 

Целта е да се усвоят задачите (укрепване на екипа за постигане на резултатите) и да 
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се изградят трудовите отношения с колегите (приемане в екипа) (Европейски наръчник 

за ПЗ, 2010, стр. 107). Социалното включване е много по-важно, отколкото 

практическото наемане. В случай, че се появят проблеми с изпълнение на задачите от 

лицето с увреждане, следните стратегии могат да се приложат на работното място: 

извършване на част от трудовото задание9, решение при трудните за изпълнение 

задачи10, добавяне на нови, лесни за изпълнение от лицето задачи11. Разбира се, 

всички тези три стратегии могат да бъдат успешни единствено, когато работодателят и 

колегите са съгласни. 

На този етап съществуват различни форми за подкрепа, като консултация, съветване, 

обучение, асистиране, преструктуриране12, като важното тук е, че и новонаетото лице, 

и работодателят трябва да бъдат включени. “Възможните решения са разнообразни, 

но задължителното в случая е консултантът постоянно да поддържа своя 

професионализъм” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 108). Ето защо експертната 

подготовка на консултанта е от изключително значение, защото от една страна той 

трябва да познава добре лицето с увреждане, с което работи, а от друга – да 

притежава цялата информация относно всички заинтересовани страни, включени в 

процеса. 

На етап стабилизиране, новонаетото лице вече може правилно да изпълнява 

поставените му задачи. Съвместната работа с колегите и възможните проблеми могат 

да бъдат дискутирани заедно с останалите заинтересовани страни в регулярни 

дискусии. В този процес подкрепата във вид на менторство от страна на колега, 

супервайзър или друг ръководител е много важна, в случай че възникнат въпроси или 

                                                           
9 „Задачите на новонаетото лице са комбинация от различни, съществуващи във фирмата 

длъжностни характеристики“ (Европейски наръчник за подкрепена заетост, 2010, стр. 108). 

10 „Премахване на някои задачи от утвърдената длъжностна характеристика, които са трудни за 

изпълнение от служителя, поради неговото увреждане “ (стр. 108). 

11 „Добавяне на нови задачи към длъжностната характеристика, които съответстват на уменията 

на лицето или насърчаване включването във фирмата“ (стр. 108). 

12 „Адаптирането може да включва: помощ за структуриране (символи, снимки, цветове вместо 

писане); помощ при ориентирането (описание на задачите, план, списък с предстоящите задължения); 

технически средства (като калкулатор, диктофон и др.); помощ при запомняне; средства за 

самооценка (средства за самоконтрол, чеклисти и схема на компетенциите и т.н.)”, (Европейски 

наръчник за ПЗ, 2010, стр. 110). 
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проблеми за разрешаване. Менторството може да се дефинира като “групиране на 

двама души в доброволно партньорство, при което единият (менторът) 

доброволно отделя от свободното си време, за да подкрепя и насърчава другия” 

(Home Office, UK, 2001). На този етап предоставената от консултанта по ПЗ подкрепа 

може също така да бъде оценявана – какъв вид подкрепа е била полезна, как трябва 

да се продължи, а също така и да се планира следващия период и дали е необходимо 

подкрепата да продължи или постепенно да бъде прекратена13   и да започне 

следващия период. 

Независимият живот и свободата на волята са основни цели на процеса за ПЗ и 

поради това, постепенното прекратяване на услугата е необходимо за постигането 

на тези цели. “Това може да се осъществи чрез постоянното окуражаване на 

независимостта на новонаетото лице с увреждания и чрез привличане на неговите 

колеги като ментори” (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, стр. 111). Възможно е да се 

наложи последващ контакт с консултанта по ПЗ, в случай на възникнали проблеми или 

кризисна ситуация. Този етап е пряко свързан със следващия – осъществяването на 

контрол. Може би в бъдеще, когато лицето с увреждания желае да премине на по-

добра позиция във фирмата, то би могло да се обърне отново към своя консултант по 

ПЗ. Текущ контакт с работодателите и служителите би могъл да подкрепи позитивното 

партньорство за съвместни бъдещи дейности. 

Процесът на подкрепа при извършване на трудовата дейност е свързан и със 

запазването на работата на лицето с увреждане в случаите, когато има проблеми във 

фирмата или съществува реален риск от загуба на работата. Ето защо 

осъществяването на контрол е много важно. Понякога се налага кризисна интервенция 

или по-продължителна подкрепа на лицето с увреждане. Например, човек с увреждане 

работи от известно време, но в един момент се налага подкрепа за овладяване на 

нова задача или се появява необходимост от подкрепа извън работното място 

(промяна в здравословното състояние, лични причини). Също така и обучение извън 

работното място може да подпомогне развитието във фирмата.  

                                                           
13 „В някои държави продължителността на подкрепата на работното място е ограничена от 

финансиращия орган, докато понятието за подкрепена заетост по дефиниция включва в себе си 

достъп до услугата толкова дълго време, колкото е необходимо“ (Европейски наръчник за ПЗ, 2010, 

стр. 110). 
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Но в случай, че клиентът с увреждане прецени, че работата не е подходяща за него и 

напусне или работодателят счете за нужно да прекрати трудово-правните им 

взаимоотношения, дейностите по ПЗ продължават докато условията и регламента на 

услугата го позволяват. 

  

 

 

 

 

 

“Услугите за подкрепена заетост трябва да бъдат разглеждани като основно ядро 

на кариерното развитие и напредъка в работата и да се намерят начини за 

адекватното им обезпечаване”.  

(Европейски наръчник за ПЗ, 2010) 

 

 

5.5 Осъществяване и доставчици на услугата 

 

С цел да се постигне добро качество в работата с методите на ПЗ е нужно да се 

открият подходящи доставчици на ПЗ и консултанти, които да постигнат целта за 

заетост на хората с увреждания. Подробен инструмент за предварителна оценка е 

разработен за да се открият правилните служители за тази услуга. Консултантите по 

ПЗ се срещат с различни роли в дневната си рутина. Освен обучителни и насочващи 

умения за подкрепа на хора с увреждания, те също така трябва да създават и 

поддържат мрежи от контакти, маркетинг, медиация и трябва да притежават знания 

относно трудовото право, за да могат да дават такава информация на работодателите 

и работниците. Нагласата на консултанта по ПЗ към неговите или нейните 

бенефициенти, трябва да бъде ориентирана към клиента. Свободата за 
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самостоятелно вземане на решения и контрол над посоката на личното развитие са 

две от ключовите характеристики на работата с хора с увреждания и са водещи в 

начина на подкрепата им. Това конкретно означава, да се осигури възможност за 

независимост и да се помага, само когато това е необходимо. 

В някои европейски държави, като в Австрия, задачите на консултантите по ПЗ са 

разделени в две специализирани роли. Първо консултантът по ПЗ е отговорен за 

търсенето на работа и осъществява съчетаването на нуждите на работодател и човек 

с увреждане. Когато започне работата на ново работно място, за човека с увреждане 

започва и специализираният коучинг на работното място. Има силна връзка между 

двете и разбира се е необходимо добро сътрудничество. В други страни консултантите 

по ПЗ се заемат и с двете полета на работа и задачите по коучинга на работното място 

са част от работата им. В България все още не съществува регулация на тази услуга, 

но предстои да бъде създадена схема в рамките на промяната на закона за 

интеграция на хората с увреждания. Цел на този модул е да подчертае, че е важно да 

се открие начин, който ще работи най-добре във всички нови държави, които искат да 

прилагат този метод, защото услугите винаги се предефинират и трябва да бъдат 

разглеждани, като гъвкав метод. В сравнение с други европейски страни Австрия има 

ограничена продължителност на подкрепата. Там тя е максимално 1 година ПЗ; 

максимално 6 месеца коучинг на работното място, защото системата за финансиране 

ограничава възможностите за подкрепа откъм времетраене. Други страни нямат тези 

времеви ограничения и е важно да се има предвид, когато се прилага услугата. 

Държавните структури за финансиране на трудова интеграция за хора с увреждания 

също са различни. Някои системи за подкрепа са огранизирани в структури от горе на 

долу, както в Австрия, където федералните офиси за социални услуги са тези, които 

дават задачите за оказване на услуги по подкрепа. 

В други страни услугите по ПЗ са финансирани от регионални, общински структури и 

могат да бъдат описани, като структури от долу на горе. Възможно най-добрият за 

всички страни начин за всички държави, които искат да прилагат този тип услуги, все 

още е в процес на намиране. 
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5.6 EUSE: Европейски наръчник за подкрепена заетост и 

по-нататъшно развитие 

 

Европейският наръчник за ПЗ осигурява  обща методологична основа, ясна структура 

и процедури на подкрепа на хора с увреждания. Всички включени ценности, принципи 

и стандарти съставят рамка за възможните форми на приложение на процеса. От 

разработването му през 2010 няколко различни проекти се занимават с темата на по-

нататъшно развитие на оригиналния наръчник и на методологията. В този раздел на 

модула ще намерите някои примери за подобни проекти и резултатите от тях или 

препоръки относно процеса на ПЗ. Съставът на проекта (държави, партньорски 

институции и др.) няма да бъде описан тук, защото не е релевантен на съдържанието и 

резултатите, но повече информация относно проектите и екипите, чието дело са, 

можете да намерите на линковете  в самото начало на описанието на всеки от 

проектите. 

 

 

5.6.1 Резултати от проект T-EST  

 

www.t-est.eu 

Проекта T-EST(проведен в периода 2012 – 2014г.) представлява проект за трансфер 

на иновации и опит за прилагане на методите на ПЗ от Австрия в Румъния, България и 

Турция. Целите на проекта бяха да се пренапише или разработи оригинален наръчник 

по ПЗ за тези държави. По време на проекта и по-точно по време на приложението му 

се разработиха основните препоръки за процеса на ПЗ. Използваше се работна 

инструкция (нов наръчник) и преглед на всички предоставени услуги за различни 

случаи в периода на приложение (Февруари - Юли 2014) във всички споменати 

държави. По време на проекта партньорите обсъждайки проекта се съгласиха за 

следните обсъждани въпроси: 

http://www.t-est.eu/
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 Работни групи: принципите на индивидуалността подчертават, че „всяка 

личност е уникална със своите интереси, предпочитания, условия и 

житейска история“ (Европейски наръчник за ПЗ, 2010), въпреки това ние също 

така идентифицирахме нуждата от работа в групи. Индивидуалността е базата, 

но обучението чрез примери, обучението за социални умения, комуникация и 

т.н., може да бъде реализирано и чрез работа в групи. За някои хора с 

увреждания подобни групи са също така възможност за споделяне на опит, 

създаване на контакти и развитие на социалното им поведение в групи. С цел 

да се постигне добра връзка и доверие, постоянната подкрепа на човека е най-

добрата възможност, да се постигне отдаване и да се подкрепи човека с 

увреждане да прави своите информирани избори. Поради това, общо по време 

на всички етапи на ПЗ е необходима и лична (лице в лице) подкрепа, която 

изгражда доверието и редовните лични срещи са необходими за постигане на 

договорените цели, но в някои случаи работните групи могат да разширят 

процеса. 

  

 Разделяне на процеса: по време на периода на действие ние установихме 

трудностите за изпълнение на всичките пет етапа от процеса на ПЗ за нови 

доставчици на услугата. Възможностите/нуждите за подкрепа са различни – 

подготвянето на хората с увреждания за работа, поддръжката им в различни 

житейски ситуации с цел да достигнат до заетост, търсене на работа, подкрепа 

на работното място – не е трудно да се съвместят от един човек.  

 

Отговорностите също така са трудни за определяне, ако не е дадено конкретно 

назначение. Например австрийското разграничение на консултанта по ПЗ и 

коучъра на работното място понякога е объркващо от гледна точка на 

отговорностите. Подкрепата директно на работните места на хората с 

увреждания в Австрия е прието да се извършва от коучър. Поради това е важно 

за бъдещото прилагане на ПЗ в нови страни да се идентифицират възможните 

структури за разделяне на процеса или възприемането му, като едно цяло. 
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 Супервизия: освен личната подкрепа на човека с увреждания, отражението на 

целият процес по подкрепата в екипа от професионалисти е много важно. Пет 

степенния процес се адаптира по време на консултирането, но да се отрази, как 

да се извърши тази промяна е особено важно. Оригиналният Европейски 

наръчник по ПЗ и това ръководство, вече са дали методологични прегледи на 

това как да се прилагат услугите по ПЗ и разглежда националлните особености, 

но конкретните формуляри и тестови материали трябва да бъдат създадени от 

доставчиците на услугата. Има различни примери, като професионалното 

профилиране на база на интернет14, но намирането на подходящи вече 

съществуващи организационни условия за услугата на ПЗ няма да бъде 

разгледано. 

 

 Доказателство за участие: всички участници могат да получат доказателство 

за участие с характеристиките на проектите, както и списък с резултатите от 

ученето постигнати чрез участието в процеса на консултиране. Имайки предвид 

по-ниската квалификация на хората с увреждания, доказателството за участие 

е също така, за да се оцени нечие участие в процеса на ПЗ и може да бъде 

използвано, като доказателство за желанието на човека да си намери работа. 

 

 Национални казуси: в Наръчника по ПЗ, както и в модулите на този курс са 

дадени основни казуси от периода на приложение на методиката. Те са 

свързани със специфичните стадии на ПЗ и правят обучителния курс и 

наръчника по-практически насочени. Тези примери са взети предвид извън 

контекста на цялостната подкрепа и се фокусират само върху метода използван 

в дадения етап. Тази препоръка показва, че този обучителен курс, както и 

наръчника се градят на актуални  ситуации и методите трябва да бъдат 

използвани на практика в бъдеще, където ще бъде постигнато по-нататъшно 

развитие, чрез националните изследвания на случаи и методологии. 

                                                           
14 http://www.kent.ac.uk/careers/tests/spatialtest.htm (07.11.2014), http://nonverbalreasoning.net (07.11.2014), 

FIT – picture interest tests (http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF2/index.html, 

http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF5/index.html, 12.11.2014), regional job centers/ employment agencies 

tests of job interests 

http://www.kent.ac.uk/careers/tests/spatialtest.htm
http://nonverbalreasoning.net/
http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF2/index.html
http://www.berufsfotos.ch/bilder/Webga/BF5/index.html
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 Специализация: по време на приложението на пилотната фаза на подкрепена 

заетост  беше очевидно, че специализираните консултанти са необходими за да 

се реализират такъв тип услуги по подкрепа за хора с увреждания. Поради това 

специални обучения за консултанти по ПЗ трябва да бъдат въведени и такива 

услуги трябва да си подсигурят дългосрочно държавно финансиране. Само ако 

обучението и финансирането на услугите по подкрепа са гарантирани, може да 

се очаква стабилна подкрепа за хората с увреждания по техния път към 

свободния трудов пазар. Това е и една от основните причини за създаване на 

настоящия обучителен курс. 
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5.6.2 Резултати от проект EUSE 

 

http://www.eusetoolkit.eu/  

В този много интересен проект - EUSE (2012-2014) под ръководството на EUSE се 

пренаписа и разшири оригиналния наръчник по ПЗ, така че да обхване и други групи 

лица. Както виждаме в последните години, цяла Европа се отваря към прехвърлянето 

на процеса на ПЗ към други нуждаещи с групи. Поради това в този проект възможните 

нови бенефициенти са определени, чрез широк анализ на нуждите за много 

доставчици на ПЗ из цяла Европа. Имаше различни резултати в страните на 

партньорите и за да се получат резултати, които са релевантни за всички участници в 

проекта, те раделиха държавите на клъстъри – централни, северни, южни и 

Великобритания/Ирландия. Особено интересно е, че доставчиците на ПЗ в централния 

и северния регион на Европа се срещат е една и съща нова целева група, която се 

нарича „Нито в образование, нито в заетост или обучение“ (NEET-Not in Education, 

Employment or Training). Южният клъстър е изправен пред хора, които се 

възстановяват от системна злоупотреба с наркотични вещества, търсещи подкрепа. 

Великобритания/Ирландия работи с правонарушители и бивши затворници на базата 

на ПЗ. Тези три нови целеви групи бяха обсъдени от групата по проекта и също така 

започна промяната на наръчника с цел, да посрещнат техните нужди и желания.  

Основните резултати и промени в оригиналния наръчник (2010) ще бъдат описани за 

всяка една целева група по-долу, но това е само малка извадка. Вижте в целия 

ревизиран наръчник на страницата на проекта. Основните принципи на пет-степенния 

процес не са променяни изобщо, но са добавени раздели „как да се води“ с цел да се 

покрият спецификите на всяка една от целевите групи. Фокусът върху нуждите на 

всяка целева група е особено важен за целия процес на ПЗ и разбира се за успешната 

интеграция на трудовия пазар.  

http://www.eusetoolkit.eu/
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NEET 

(млади хора нито в 

образование, нито в 

заетост или обучение) 

 

Хора възстановяващи се 

от система злоупотреба с 

наркотични вещества 

 

Правонарушители и 

бивши затворници 

Ангажиране на клиента: 

Тези млади хора не 

остават в никой тип 

системи, по време на този 

етап избягването на 

отпадане е много важно. 

 

Ангажиране на клиента: 

Най-критичната фаза за 

тази целева група. 

Изграждането на „истинска 

среда на живот“ и 

осведоменост за 

необходимост от подкрепа.  

Ангажиране на клиента: 

Дискусия относно 

лишаването от свобода – 

как да се справя с това по 

време на търсенето на 

работа. Изграждане на 

контакти с 

професионалисти. 

Професионално 

профилиране: 

Опитване на различни 

работни места, което 

помага на младите хора да 

разберат възможностите 

си.  

Професионално 

профилиране: 

Приложената информация, 

трябва да бъде обсъдена в 

детайли. 

Работа в малки групи по 

темите е полезно.  

Професионално 

профилиране: 

Приложената информация, 

трябва да бъде обсъдена в 

детайли. 

 

Намиране на работа, 

въвличане на 

работодателя: 

Извършване на ясен 

анализ на работата, където 

компаниите могат да 

изяснят нуждите си. 

Намиране на работа, 

въвличане на 

работодателя: 

Специфично внимание 

върху фона на средата на 

някои работни позиции 

(местонахождение, 

Намиране на работа, 

въвличане на 

работодателя: 

Внимание върху 

разработването на 

автобиографията, как да се 

изложи информацията.  
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наличие на наркотични 

вещества и т.н.). 

Подкрепа на работното 

място и извън него / 

кариерно развитие: 

Холистичния подход е 

важен.  

Подкрепа на работното 

място и извън него / 

кариерно развитие: 

Осведоменост за 

рисковете от връщане 

(стрес, притеснения и т.н.) 

Подкрепа на работното 

място и извън него / 

кариерно развитие: 

Мониторинга на процеса 

на ПЗ е изключително 

важен. 
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5.6.3 Резултати от проект ESES  

 

http://www.esesproject.eu/  

Въпреки, че вече има ясна концептуална база за ПЗ, из Европа не са налични почти 

никакви сертифицирани курсове. Поради това проектът ESES(2013-2015) спомага да 

се преодолее този проблем и да се опита да се разработи сертифицирана 

обучителна/усъвършенстваща програма за консултанти по ПЗ. Определянето на 

задачите, валидирането на уменията и знанията в страните от ЕС и ясния профил на 

компетенциите на „Консултанта по ПЗ“ са направени, чрез този проект. По време на 

проекта, беше разработен онлайн обучителен курс и това е много интересно за по-

нататъшни проекти. Това обучение се реализира чрез уеб-базирана moodle-

платформа и осигурява на обучаваните теоретични и практически обучителни 

инструменти. Съществува също така платформа за обмен, която е интегрирана с 

moodle-форум, в който всички обучавани могат да обменят опита си на европейско 

ниво. Курсът е разделен на шест различни части, които са в съответствие с процеса на 

ПЗ описан в Европейския наръчник за ПЗ и добавя още една част относно 

оценяването на качеството и мониторинга на услугите по ПЗ.  

Разделите са:  

- Основи на подкрепената заетост 

- Ангажиране на клиента 

- Професионално профилиране и индивидуална подготовка и хабилитация 

- Намиране на работа и въвличане на работодателя 

- Подкрепа на работното място и извън него / кариерно развитие  

- Оценка на качеството и мониторинг 

Преди да започнете с курса ще се извърши експертна оценка от обучител от всяка 

различна страна. В тази проверка ще получите информация, кой раздел е важен за 

последващото обучение и кои части трябва да бъдат изучени, за да получите 

сертификат. След, като се идентифицират обучителните Ви пропуски,  може да 

намерите във всеки раздел теоретични знания, връзки към интересни други уеб-

http://www.esesproject.eu/
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сайтове в зависимост от конкретната тема. За да преминете всички раздели, трябва да 

попълните онлайн въпросник с въпроси засягащи знанията по различните теми. 

 

 

Друга задача, за да завършите обучителния курс е да общувате с други обучаващи се 

от Европа в онлайн платформата. Има 8-15 различни въпроси, дадени от обучител и 

всички обучаващи се трябва да ги обсъждат във форума. Този обмен трябва да донесе 

нови знания за всички участници. 

Към момента този обучителен курс не е акредитиран, но екипът на проекта работи по 

този процес.  

 

5.6.3 Перспективи за следващи стъпки в Европа – Проект 

„Подобряване на ПЗ – следващи стъпки“ 

 

http://www.workinclusion.eu/  

Този проект (2013-2015) обсъжда силните и слабите страни на пет-степенния модел на 

ПЗ след 5-годишно приложение в Европа. Какъв опит е добит, какви подобрения могат 

да бъдат направени и как казусите/изследванията на случаи за всяка една стъпка 

могат да подобрят настоящия наръчник. Проектът е тясно свързан с резултатите от 

проект EUSET,  защото един от партньорите и по двата проекта е EUSE (Европейски 

съюз за подкрепена заетост). 

В партньорството те идентифицират, анализират и обменят опит относно настоящите 

модели в ПЗ (например разликите в разделянето на 5-степенния процес и как да се 

осъществява ПЗ в различните страни) и също така обсъжда подхода на обучение след 

назначаване на работа, който е описан в оригиналния наръчник по ПЗ. Всички 

различни партньорски държави ще подготвят един или два казуса илюстриращи добри 

практики в държавите си  с цел да имат поглед над настоящите модели. 

http://www.workinclusion.eu/
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Настоящите налични резултати показват, че има липса на измерим качествен 

критерий, например на всички консултанти по ПЗ е разрешено да избират собствен 

начин за подкрепа на хората с увреждания или хората от други групи в неравностойно 

положение и могат да го наричат „Подкрепена заетост“. Заради това EUSE е 

принудена да работи върху такъв качествен критерий, който да покрие същото ниво на 

качество за всички държави. Ако сравните това с проекта ESES, ще видите че има и 

допълнителна обучителна единица по темата за оценката и мониторинга. Това е 

ключов елемент към по-нататъшно развитие в сферата на ПЗ.  

 

Друг резултат се отнася до фокуса на всеки процес на ПЗ, защото всички партньори 

докладваха, че главните дейности в процеса на ПЗ се появяват във втори етап – 

Професионалното профилиране. Те отчитат, че доставчиците на услуги се фокусират 

повече върху дейностите предхождащи започването на работа, отколкото в 

дейностите на самото работно място. Това е важен резултат, тъй като ако се обърнем, 

както към компаниите, така и към клиентите на процеса по ПЗ, ще трябва да 

преосмислим фокуса на приоритетите.  

 

В този проект има някои много интересни и важни, и за този модул въпроси, които са 

все още отворени: първо, защо има продължаваща дискусия относно „подготвеността 

за работа“ на хората с увреждания – кой преценя този факт и защо някои консултанти 

по ПЗ мислят, че подготвените за заетост хора не са техни клиенти?  

Второ, трябва ли ПЗ да бъде наистина фокусирана върху заетостта или е важно да 

има поглед над цялостния живот на хората с увреждания? Съществуват различни 

гледни точки и по този въпрос в различните страни.  

Трето, какво се случва с подхода „назначавам – обучавам - задържам“ и каква е 

разликата между този подход и подхода „назначавам – правя всичко възможно да 

остана на всяка цена на работа“? „Назначавам, обучавам, задържам“ означава подход 

на проследяващи дейности по ПЗ, който включва процеса на назначаването на човека 

с увреждане на работно място, обучението му/й в реална работна среда и 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

 

 44 

задържането на работното място за този човек. Ако няма допълнително обучение за 

работата или обучение на работното място за тези хора, може само да „се молим“ за 

осигуряване на техните работни места. Може да се окаже правилно в някои случаи, да 

се направи така, но индивидуализирания подход и работния план с човека с 

увреждания трябва да бъдат реализирани. 

 

 

 

 

 

 

5.6.5 Примери за най-добри практики от Австрия, описващи процеса 

на консултиране по ПЗ 

 

 

 

История на успеха 

“Добре съм! Харесвам работата 

си в химическото чистене много. 

Успявам да работя с машините. 

Научих доста в работилницата, 

но е добре, че работя тук сега. И 

беше добре, че обучението ми 

започна със стаж. Бях много 

добре подготвена и подкрепяна. 

Все още поддържам връзка с 

консултанта си от 

работилницата. Радвам се, че 

всичко мина така добре!“ 

  

 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

 

 45 

(Мартина Р., настоящ клиент на Jugend am Werk, Австрия)  

 

След 15 години на извършване на гладачни услуги Мартина Р. успява да се прехвърли 

от защитената работилница (дневен център поддържан от Jugend am Werk) към 

редовна заетост в частния сектор. Междувременно вече има свой апартамент, 

работодателят й е много доволен и тя води автономен и самостоятелен живот. 

Успехът на г-ца Мартина Р. е пример за амбициите на нашите консултанти да 

квалифицират клиентите ни за първичния трудов пазар. Тя е един пример от много, 

които ни показват, защо отдаваме енергията си на клиентите ни, дори ако базисните 

условия са истинско предизвикателство. 

 

 

“В сферата на интегрирането на хора с увреждания ние създадохме мрежа от 

продуктивни работни места, чрез Област Щирия, за участниците, които се 

пробват в най-различни сфери на дейност. Хората с увреждания се окуражават да 

откриват нови способности и интереси. Фокусът винаги лежи върху техните 

индивидуални способности и таланти. Нашата главна цел е да изведем хората с 

увреждания от нашите защитени работилници до трудовия пазар“ (г-н Walerich 

Berger, Изпълнителен директор на Jugend am Werk Steiermark GmbH, Австрия) 

 

Клиентът 

Подкрепяният служител е 35-годишна жена с обучителни трудности. Тя беше 

настанена в специално училище, тъй като нямаше никаква квалификационна 

образователна степен и никога не е имала възможност да си намери работа. Преди 15 

години тя беше интегрирана в работилница с нормална дневна структура. Клиентите 

получават джобни пари отпуснати от държавата, но не им се плаща заплата. Нейните 

свързани с работата силни страни са прецизност, точност и ориентираност към 

резултатите, работни методи. От друга страна е факт, че тя има нужда от ясно 

дефиниран процес на работа и подкрепа. 

 

ПЗ в Австрия 
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В общи линии хората с увреждания от 15-годишна възраст нагоре могат да се 

възползват от ПЗ, започвайки с младежки коучинг в училище до асистенция на 

работното място или коучинг на работното място, когато има нужда от въшна подкрепа 

в процеса на интеграция на пазара на труда. Така подкрепата става цялостна и плавно 

се преминава от образование към заетост и ако се изисква в заетост по граждански 

договор. Хората, които осигуряват подкрепа обикновено имат различни длъжности, 

като работен асистент, коучър или младежки коучър/консултант. Важно е всички 

включени в ПЗ специалисти да са подходящо обучени и да разбират и да прилагат 

подходи базирани на доказателства.  

Главната мисия на ПЗ в Австрия е съветването и насочването на хората с увреждания, 

за да се подсигури достъпно и сигурно работно място. Предлаганите услуги са 

насочени към хора с увреждания, бизнеса и неговите работници и са безплатни за тях. 
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и 

акредитиране на знания, умения, и компетентности на консултанти по 
подкрепена заетост за хора с увреждания.  

Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти 
по подкрепена заетост 

 

Модул 6 Прилагане на личностно-центрирания подход 

Автор 
 

Jugend am Werk Steiermark GmbH, Австрия 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по ПЗ да: 

 Могат да различават различните подходи и нагласи при 

предоставянето на консултиране и услуги по ПЗ на хора 

с различни видове увреждания; 

 Знаят как да подкрепят хората с увреждания в процеса 

на вземане на собствени решения;  

 Притежават познания за методите на личностно-

центрирания подход; 

 Опознаят параметрите на личностно-центрирания метод 

и подходите за неговото прилагане; 

 Знаят как да подкрепят хората с увреждания за 

осигуряването на техния независим начин на живот; 

 Могат да определят трудностите или 

предизвикателствата в процеса на личностното развитие 

на клиентите  с увреждания;  

 Могат да обсъждат обществените нагласи и да могат да 

предлагат възможни начини за тяхното преодоляване. 
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Обобщение на темите в 
съдържанието на модула  

Модулът съдържа важни подходи за личностно-центрирана 

подкрепа към хора с увреждания. 

 

Една от главите е изцяло посветена на дефиниране на 

личностно-центрирания подход. Главната цел на личностно-

центрината подкрепа е да окуражи максималната възможна 

автонономост и степен на самоопределяне на хората с 

увреждания. Тази глава се фокусира главно не на 

предварително дефинирани решения, а точно обратното на 

способи, чрез които да се осигури индивидуалната подкрепа за 

клиентите с увреждания, която те наистина желаят и от която се 

нуждаят при осигуряването на подходяща социална среда и 

равноправни условия на живот. В центъра на всички 

съображения трябва да бъдат клиентите с увреждания. Те 

трябва да създават своето бъдеще сами по съзнателен, 

информиран и активен начин, което ще осигури естествената 

им интеграция в обществото. Базирайки се на концепции като 

социалното включване, лично достойнство и правото на 

автономност на личността, следните допълнителни ценности и 

принципи са засегнати в настоящото съдържание: 

индивидуалност, уважение, самоопределяне, възможност за 

информиран избор, конфиденциалност, поверителност, 

гъвкавост и достъпност на информацията. 

Модулът представя концепцията за самодетерминацията, като 

един от ключовите елементи на незивисимия живот и 

автономното вземане на решения. Хората с увреждания 

достигнали до автономно поведение, трябва да могат да 

защитават своето право за вземане на собствени решения.  

 

Съдържание: 

6.1. ПРЕГЛЕД НА РАЗЛИЧНИТЕ ПОДХОДИ СПРЯМО 
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ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 8 

6.1.1 Обществени нагласи към хората с увреждания 8 

6.1.2. Бариери и предразсъдъци спрямо хората с увреждания 9 

6.2 ЛИЧНОСТНО-ЦЕНТРИРАНА МЕТОДОЛОГИЯ И 

НЕЙНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

6.2.1 Произход на личностно-центрираното планиране 14 

6.2.2 Личностно-центриран подход – Карл Роджърс (Carl Rogers) 14 

6.2.3 Предизвикателства за организациите и услугите за подкрепа 15 

6.2.4 Личностно-центрирана подкрепа и доставчици на ПЗ 15 
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Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 16 часа 

2. Практическа част (часове): 7 часа 

3. Оценяване (часове): 2 часа 

Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет. 

2. Internet достъп. 

3. E-mail адрес 

4. Принтер 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 4 часа 

2. E-обучение: 12 часа 

3. Практика: 7 часа 

4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания за 

уврежданията и социалните дейности. 

2. Добри комуникационни умения. 

3. Основни ИКТ/компютърни/дигитални умения. 

4. Умения за работа в екип. 

5. Положителни нагласи и способност да изразява емпатия 

към хора с увреждания. 

6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със 

специални нужди.  

Задължително е завършването на следните други 

модули преди началото на обучението: 

M1 Осведоменост за уврежданията 

M3 Практически методи и инструменти в процеса на 

осигуряване на услуги по подкрепена заетост 

M5 Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на 

процеса 

Резултати от учене Знания: 

 Относно различните подходи спрямо хора с увреждания 

(с акцент върху личностно-центрирания); 

 Знания как да се различат предимствата и 
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недостатъците на подходите използвани в подкрепата на 

хора с увреждания; 

Умения: 

 Практическо прилагане на личностно-центриран метод; 

 Умение за подкрепа на хора с увреждания при вземане 

на свои собствени информирани решения; 

 Приложение на придобитите по време на процеса на ПЗ 

знания. 

Нагласи: 

 Способност за развитие на индивидуален и личностно-

центриран подход спрямо хора с увреждания; 

 Разпознване на трудностите или предизвикателствата за 

хората с увреждания в осъзнаване на собствените им 

индивидуални схващания за живота; 

 Способност за разсъждение върху подходите спрямо 

хора с увреждания и критичното им разбиране; 

 Повишаване на осведомеността за социалните нагласи и 

възможните начини за преодоляване на негативите и 

стратегиите за справяне с тях. 

 

Източници EUSE (2010): European Union of Supported Employment Position 

Papers. Irland. 

Romanach, Lobato (2005): Functional diversity, a new term in the 

struggle for dignity in the diversity of the human being. Spain.  

Rappaport (1985): The power of empowerment language, Social 

Policy, p. 15 -21. 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm 

http://www.helensandersonassociates.co.uk  

ECVET/ECTS точки ECTS = 1 кредит 

ECVET = 15% относителна тежест  

Оценяване (тип) a. Онлайн въпросник/ тест за самооценка 

http://www.agef-saar.de/AHOI/Lima/Base/Chapter4.htm
http://www.helensandersonassociates.co.uk/
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6.1. Преглед на различните подходи спрямо хората с 

увреждания 

6.1.1 Обществени нагласи към хората с увреждания  

Увреждането е социален проблем. То възниква, когато хората имат „трайна физическа, 

психическа, интелектуална и сетивна промяна / недостатъчност, която при 

взаимодействие с обкръжаващата ги среда би могла да възпрепятства тяхното 

пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“ (чл. 1, 

Конвенция за правата на хората с увреждания) 1 

Демографските промени и процеса на глобализация в Европа трайно променят нашето 

общество. Ръстът на населението намалява, като населението застарява и се променя 

консистенцията му. Също така структурата на работната сила в предприятията и 

организациите, става все по-хетерогенена. Тези различия рефлектират върху 

различни демографски характеристики, като възраст, културна среда или увреждания 

на работниците/служителите, но също така и в техните различни перспективи и опит. 

Поради това, с цел да останат конкурентни и иновативни е все по-важно за 

предприятията да използват целия потенциал на работната сила и да разбират 

нейното разнообразие, като възможност. Постигането на успешно управление на 

различията е особено важно. Въпреки своята полезност и необходимост 

„управлението на различията“ в повечето европейски държави е все още само често 

използвана фраза. Това ощетява най-вече хората с увреждания. По света има около 

650 милиона души с увреждания и те в този смисъл се явяват една от най-

многобройните групи в неравностойно положение  (WHO 2011). Това ясно показва, че 

включването на тази група от населението не може да остане второстепенен проблем, 

а е важно за голяма част от нашето общество, и също така трябва да бъде включено 

като модерна социално-корпоративна стратегия. Главната причина за неадекватното 

                                                           
1 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-4_bg.htm  
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включване на хората с увреждания е, че съществуват предразсъдъци относно 

възприемането на тяхната производителност.  

 

 

Чрез адаптации на работното място, гъвкаво работно време, мерки за работа на 

непълен работен ден и стимулиране чрез услуги за подкрепена заетост (ПЗ), обаче, 

уврежданията могат в много случаи да не оказват негативно влияние върху работния 

процес. 2    

Стремежът за социално включване е осъществен, когато всеки човек, като личност е 

приет от обществото и има възможност да участва изцяло като пълноправен участник. 

Различията и отклоненията (девиациите) се възприемат съзнателно в контекста на 

социалното включване. Тяхното присъствие нито се подлага на съмнение, нито се 

разглежда като особеност от обществото. Чрез тази дефиниция, включването описва 

равнопоставеността на хората, без да се постулира нормалност. Различията и 

съществуването на различия е това, което е нормално. Самият човек вече не е 

притиснат да посреща неизпълними стандарти; обществото създава структурите, в 

които хората се включват със специалните си характеристики и предоставя ценни 

услуги по подходящия за всеки начин.3 

 

6.1.2. Бариери и предразсъдъци спрямо хората с увреждания 

В някои европейски страни предписаните законови квоти, които изискват от 

предприятията да наемат определен брой работници с увреждания или да изплащат 

определена сума пари за специална защита срещу уволнение на хора с увреждания 

често е бариера за навлизане на пазара на труда на целевата група. 

                                                           
2 Berufliche Inklusion von Menschen mit Behinderung, S. Böhm, M. Baumgärtner, D. Dwertmann, Springer 

Verlag Berlin Heidelberg 2013 

3 https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion  

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Inklusion
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Грегор Демблин (Gregor Demblin), съосновател на "Disability Performance Austria", който 

е парализиран и използва инвалидна количка след инцидент, който претърпява на 18-

годишна възраст, споделя следното от личния си опит: „Не са само ограниченията в 

ежедневието, са тези които правят труден живота на хората с увреждания, а и 

предразсъдъците. Не ви възприемат, като най-добрия.“ Той знае, че несигурността и 

страха на обществото от контакт с хората с увреждания, са предизвикани от това, че 

хората без увреждания не знаят как да се държат при такъв контакт. Той също така 

обяснява, че работодателите мислят, че хората с увреждания ще бъдат в отпуск по 

болест през цялото време. Това често е причината поради, която не ги канят на 

интервюта за работа. 4  

Въпреки многобройните проучвания и изследвания на социо-психологическите 

нагласи, които се отнасят до корелацията на нагласите, поведението и действията, 

трудно би могло да предостави яснота относно нагласите спрямо хората с увреждания. 

Но въпреки това се посочва, че нагласите спрямо хората с увреждания зависят от 

следните фактори: 5 

 Тип на увреждането; 

 Личен контакт с хора с увреждания; 

 Развитие на неавторитарно поведение - поради съществуващата положителна 

корелация между приемането на нагласите спрямо хората с увреждания и нисък 

авторитаризъм. 

Резултатите от проучванията също така показват, че хората с когнитивни ограничения 

са отхвърлени най-много, докато на хората със сензорни или физически увреждания 

се гледа по-позитивно.6  

                                                           
4 Karriere – Die Presse, „Vorurteile sind die größte Behinderung“, Artikel von Michael Köttritsch (2013)  

5 Gesellschaftliche Reaktionen auf Menschen mit (geistiger) Behinderung, Sven Nickel (1999), 

http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-reaktionen.html  

6 Die Problematik widersprüchlicher Normen in der sozialen Reaktion auf Behinderte, Günther Cloerkes (1984) 

http://bidok.uibk.ac.at/library/nickel-reaktionen.html
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6.2 Личностно-центрирана методология и нейното 

приложение 

 
Посоката, в която пътуваш, не зависи от вятъра, а от това как нагласиш 

платната. (Ирландска поговорка) 

 

Концепцията на личностно-центрираната подкрепа е свързана с нагласата спрямо 

хората с увреждания, която главно се характеризира с проява на уважение, 

организиране на срещи на равнопоставени начала и припознаване на правата на 

личността за самоопределяне. Целта е под лидерството на планиращия човек (клиент 

с увреждане) и заедно със средата, да се създава активно собствено бъдеще. 7 

Следните термини са неразделно свързани с личностно-центрирания подход: 

 

 включване (приобщаване); 

 фокус върху социалното взаимодействие; 

 информиран избор; 

 самоопределяне. 

 
 
Концепцията за приобщаване е нещо за което всички, които работят с хора с  

увреждания използват. Често условията за интеграция, които са използвани до 

момента просто се заменят с модерния термин „включване“. Обаче, това 

преименуване игнорира иновативното ядро на концепцията за включване. 

 

„Терминът включване (приобщаване) минава отвъд границите на интеграцията. 

Интеграцията се отнася до предишно изключени хора, като приобщаването опитва да 

разпознае различията в общността, което цели да се вземат предвид 

                                                           
 
7 Професионалистите в социалната работа, трябва да имат професионални нагласи за успешно справяне с нужните за 
ежедневието действия. Техните действия се считат за професионални, когато са базиране на научни описания и 
обяснения и когато те са директно асоциирани с научно-обосновани процедури и методи. В същото време, 
професионалните действия са винаги етични. Етичната ориентация също така включва ориентация към човешките 
права, като регулативна идея. Горе-споменатите характеристики определят професионалните станцарти на социалната 
работа (Staub-Bernasconi 2007, стр. 207). 
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индивидуалността и нуждите на всички хора. В тази концепция, хората вече не са 

разделени на групи (напр. хора с талант, с увреждания, полиглоти и т.н.)7.  

 

 

Докато терминът интеграция все пак отразява предшестващо социално изключване, 

“включване“ означава участие на всички хора, без изключения. Приобщаването 

включва визията за общество, което позволява на всичките си членове да участват 

естествено във всички сфери на живот и взаимодействие, което ясно уважава нуждите 

на всичките си членове. Приобщаването предполага, че всички хора са различни и 

позволява на всеки човек да създава и решава. Не означава, че определени групи 

трябва да се нагаждат и адаптират към обществото, като цяло.“ 8 

 

Включването на индивидуално ниво може да бъде описано, като постигане на 

личностно значими жизнени цели и участие във всички свързани сфери на 

обществения живот. Но включването също така е насочено към общността и 

социалният кръг, където трябва да се реализира това участие. Следователно, 

приобщаването трябва да започне в непосредствената социална среда, трябва да 

позволява положителни преживявания и толерантност към различията, и трябва да 

предлага нови типове на подкрепа сред целевите групи. Личното планиране на 

бъдещето и фокусът върху социалните пространства са два концептуални и 

методически подхода, които са също така подходящи за тези цели и които се допълват 

един друг. Личното планиране на бъдещето изначално се фокусира върху личността; 

опитва се да изследва нейните/неговите силни страни и умения, неговите/нейните 

ресурси и възможности и желания за бъдещето и заедно с човека, да направи 

позитивната промяна възможна. Концепцията за фокуса върху социалните 

пространства, обаче, конкретно се центрира върху възможностите и ресурсите на 

обществото и опитва да ги направи приспособими към живота, който хората там 

живеят. И двете са необходими за реализирането на ефективната промяна.“ 9   

                                                           
8 Walter Krög: Herausforderung Unterstützung. Perspektiven auf dem Weg zur Inklusion. EQUAL – 

Entwicklungspartnerschaft MIM, 2005 

9 Stefan Doose: „I want my dream!“ Persönliche Zukunftsplanung. Neue Perspektiven und Methoden einer 

personenzentrierten Planung mit Menschen mit Behinderungen, 2011, p. 11 
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Повече информация относно теорията за самодетерминацията/самоопределянето на 

английски и на руски езици може да намерите тук: 

http://selfdeterminationtheory.org/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory 

http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_samodeterminaciya_v_psihologii_moti

vacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana  

 

Личностно-центрираният подход се бори за участие на хората в живота на обществото 

и в социалния им кръг (район, община), което означава, че хората (с увреждания) са 

естествена част от средата, в която живеят.  

 

  С цел да се приложат устойчиво тези концепции, ще бъде необходимо да се овластят 

и да се окуражат хората относно тяхното социално и политическо участие. Правата на 

хората с увреждания, описани в Конвенцията на ООН, няма да бъдат автоматично 

приложени. Ще бъде необходимо хората с увреждания да защитават своите собствени 

права и самоопределяне. Хората с увреждания сами трябва да поемат водачеството, 

когато става дума за подкрепа и предоставяне на услуги. От една страна, това показва 

значимостта на личностно-центрирания подход, защото този подход е изключително 

подходящ и за подкрепата на независимият живот на хората с увреждания в 

обществото. От друга страна, ще бъде важно да се подкрепят хората с увреждания за 

да свържат себе си с околните по-добре, да укрепят взаимоотношенията си, да търсят 

правата си и да решат за себе си, как трябва да изглежда живота на всеки един от тях 

и кой от каква подкрепа се нуждае.  

 

В този контекст, обаче, трябва да бъде отбелязано, че участието играе важна роля при 

формирането и развитието на усещането за собствена ценност.  

 

Не само принадлежността към нещо, а и да бъдеш наистина добре дошъл (да 

участваш), също така да си нужен и да имаш чувството, че липсваш на някого, когато 

те няма. Да бъдеш някой, чиито принос е важен и основен. Да означаваш нещо за 

http://selfdeterminationtheory.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination_theory
http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana
http://www.psychologos.ru/articles/view/avtonomiya_i_samodeterminaciya_v_psihologii_motivacii_dvoe_zn__teoriya_e._desi_i_r._rayana
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другите е това, от което повечето хора имат спешна нужда, особено тези, които често 

имат нужда от помощ. 10  

 

6.2.1 Произход на личностно-центрираното планиране  

ЛЦП (Личностно-центрирано планиране - Person-centred planning) произлиза от САЩ и 

в частност от Американското движение за правата на хората с увреждания (American 

disability rights movement). Цели да създаде места за живот, в които хората с и без 

увреждания учат, живеят, работят и прекарват свободното си време заедно. В САЩ, 

битката срещу дискриминацията на хората с увреждания, се разглежда паралелно с 

битката срещу расовата дискриминация.   

 

Американските пионери в личностно-центрираното планиране донасят подхода първо 

във Великобритания (през 80-те години), откъдето се разпространява из останалите 

европейки държави (през 90-те, а в някои и след 2000 год.). 11 

 

 

6.2.2 Личностно-центриран подход – Карл Роджърс (Carl Rogers)  

Карл Роджърс (1902-1987) е психолог и психиатър, основоположник на хуманистичната 

школа в психологията и създател на клиент-центрираната терапия, наричана още 

„Роджърсианска терапия“. Настоящите методи на прилагане на личностно-

центрирания подход се базират на идеите на Роджърс и основите на клиент-

центрираната терапия.  

 

                                                           
10 Olaf Dörner: Weiterbildungsbeteiligung als Teilhabe- und Gerechtigkeitsproblem, 2012 

 

11 Training and Practice in Person Centred Planning – A European Planning, Experiences from the New Paths to 

Inclusion Project, edited by Julie Lunt and Andreas Hinz 
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6.2.3 Предизвикателства за организациите и услугите за подкрепа  

Както става ясно, ЛЦП е повече от просто метод и предполага да се действа на 

личностно, организационно и обществено ниво, като при това е необходимо да се 

направи диференциация на предизвикателствата. 

Решението на доставчика по ПЗ да работи по личностно-центриран начин, също така 

означава да обсъди това решение и по-нататъчните действия на всички нива и да 

предложи възможности за участие. Всички трябва да имат възможност да се учат и 

развиват.  

 

Приложението на ЛЦП предлага на организацията силна ориентация към желанията, 

плановете, способностите и нуждите от подкрепа на клиентите. Това също така 

означава, доставчиците на ПЗ да се ангажират с нещо, което не е изцяло 

„предвидимо“. Ще бъде необходимо да се разработят услугите, които са необходими 

на хората, които желаят подкрепа, така че да им бъдат наистина полезни.. 

 

6.2.4 Личностно-центрирана подкрепа и доставчици на ПЗ  

Приложението на ЛЦП изисква промяна в съответствие със задачите и дейностите на 

всички работници/служители. Възпримането на ролите на хората в социалните 

дейности изобщо и в услугите за хората с увреждания в частност, може да бъде 

хронологично обобщено, както следва: 

 

6.2.4.1 От „знаещ“ към „наблюдател и слушател“  

Ролята на подкрепящ се променя от онзи, който знае какво е подходящо и важно за 

човека, до тази на консултанта по ПЗ, който слуша и наблюдава – без да оценява и 

интепретира. Основавайки се на това наблюдение (с всичките си сетива!) по-

нататъшните стъпки се развиват в съвместен процес (който, въпреки че се основава 

на предварително избрана структура, се управлява и контролира от клиента).  

6.2.4.2 От „говорене за човека“ към „говорене с човека“  

Когато се работи с клиенти с увреждания, фокусът се променя от „говорете за 

човека“ към „говорене с човека“. Освен това е задължително да се говори с 
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клиентите с ясен и разбираем език. Разговорът трябва да бъде позитивен диалог на 

равнопоставени начала.  

 

Всички трябва да могат да участват в този диалог. За хора без вербална реч, 

взаимодействието трябва да бъде организирано, чрез форми на „подкрепена 

комуникация“ от личен асистент или помощна технология.   

  

6.2.4.3 От „фокус върху увреждането“ към „фокус върху човека“  

Класическата „планирана подкрепа“ при услугите за хора с увреждания първично се 

фокусира върху увреждането, върху определения у човека „дефицит“. Тази гледна 

точка се базира на предположението, че е необходимо да се познава увреждането 

на човека, с цел да може да се предложи подходящо за увреждането образование, 

начин на живот, услуги за заетост и свободно време. 

 

Това противоречи на разширяващата се роля на работниците/служителите в ПЗ, за 

възприемането на клиентите, като уникални индивидуалности в тяхната цялост, с 

уменията, силните им страни, интересите, ресурсите, връзките, мечтите и 

желанията им – основата на развитието на планове за подкрепа.   

 

6.2.4.4 От „фокус върху дефицита“ към „фокус върху ресурсите и 

силните страни“  

ЛЦП в „модела на силните страни“ контрастира с „модела на обезценяването“ на 

хората с увреждания. Самоопределянето, личната компетентност и личната 

отговорност са ключови характеристики на „модела на силните страни“.  

 

За консултантът по ПЗ, това означава да развива нови възможности в 

едновременно с увеличаване на компетентностите, обхвата и разширяване на 

достъпа до ресурси и силни страни. Когато клиентът изпробва новият начин, 

базирайки се на самоопределянето, „провалът“ е позволен и най-вероятно ще се 

случи. Ролята на консултанта по ПЗ е да отстоява това разнообразие и да го тества 

постоянно, подкрепяйки го със своята експертиза и компетентност. 
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6.2.4.5 От желанието към волята   

Ние предполагаме, че волята на хората е основния източник на силата необходима 

за активно създаване на собствения им живот. 

 

Функция на консултантите по ПЗ е да установят контекста на разговорите, чрез 

които да открият волята на клиента. Това е подход, който е основен за дейностите 

на клиента насочени към постигането на мечтаното състояние. Важно е да се прави 

разлика между желание (харесвам нещо и друг прави нещо за да го имам) и воля 

(решен/а съм да допринеса със собствените си действия за постигането на това, 

което желая). 

6.2.4.6 От „подкрепящ в индивидуални случаи“ към „експерт по 

взаимоотношенията“  

Професионалната помощ често използва естествената мрежа от връзки на хората с 

увреждания и ресурсите на социалното пространство, като променлива. В същото 

време, успешния живот зависи изключително много от социалното включване и 

принадлежността към обществото. 

 

По този начин ангажиментите за подкрепа, не само се състоят от професионални 

услуги, но от ресурсите на фамилната / семейната мрежа и гражданите на областта 

или общината. 

6.2.4.7 От „подкрепящ“ към „координиращ процеса“  

От гледната точка на личностно-центрираната перспектива, класическата роля на 

подкрепящ става все по-малко важна, в новите роли, като тази на консултантът по 

ПЗ, новите функции започват да стават видими: фасилитатор, координатор и 

подкрепящ.  

6.2.4.8  В допълнение към основните нагласи: сборник от методи  

Подходът на личностно-центрирана подкрепа е основна нагласа. В същото време, 

предлага изобилие от методи за прилагане на тази основна нагласа, като част от 

услугите. Тези методи служат, като подкрепа, те могат и трябва да бъдат разширени 

и допълнени, когато е необходимо. Някои примерни методи са представени по-долу. 
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ЛЦП не е рецепта, трябва да бъде разглеждана по-скоро като провокиращ 

мисленето импулс, нововъзникваща концепция. Базира се на промяната в нагласите 

и асоциираните с тях възприятия, които също трябва да бъдат променени и развити 

от нещо. Може да започнете с малки цели, но трябва да започнете от някъде за да 

промените нещо. 

 

6.2.5 Инструмент: Обобщен профил на една страница 

Обобщените профили на една страница са много ефективен начин за хората с 

увреждания да започнат да изследват, какво е полезно лично за тях. Този подход 

създава добра осведоменост относно нуждата от баланс между това, което е важно 

според нас (за да можем да водим щастлив, удовлетворителен и осъществен 

живот) и какво е важно за нас в действителност (да останем здрави и сигурни, да се 

чувстваме ценени и да имаме всякви възможности за учене).  

По този начин хората с увреждания могат сами да открият от какъв тип подкрепа се 

нуждаят, за да балансират между тези две страни. Оценяването / признаването на 

тяхната уникалност в секцията „харесвам и се възхищавам на“ в профила на една 

страница, стимулира самочувствието и самоувереността им, два жизнено важни за 

успешното учене компонента. По-доброто разбиране на себе си, до което води този 

подход, е преносимо и ще бъде от полза за ученето през целия живот.  

6.2.5.1 Какво е профил на една страница – кратко представяне 

„Това е една страница с информация, която обобщава важната информация за 

човека; включително какво е важно за него/нея, как хората го/я оценяват и как 

желае да бъде подкрепен/а.“ 12  (Sanderson, 2014) 

 

 

 

 

                                                           
12 H. Sanderson: One-Page Profiles in brief,  http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-

help-you/our-courses/one-page-profiles/  

Профил на една страница 

Качества 

 

Информация за теб! 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-help-you/our-courses/one-page-profiles/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/about/how-can-we-help-you/our-courses/one-page-profiles/
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Фигура 1: Базирана на Helen Sanderson, „One-page-profile – personalization 2012”  
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Това е първата стъпка към персонализиране на услугите за хората. Също така трябва 

да бъде първата стъпка в индивидуалните планове за подкрепа на хора с увреждания. 

 

 

6.2.5.2 Профилът на една страница в процеса на ПЗ  

Ако желаете да създадете индивидуални планове за подкрепа заедно  със своя 

клиент, трябва вече да сте научили доста  за него/нея и още по-важно – той/тя трябва 

да познава себе си, своите силни страни и нуждите си в процеса. 

Профилът има три основни части започващи с първия въпрос: „Какво другите харесват 

и на какво се възхищават в мен?“.  

Следващият въпрос се отнася до това, което е важно за човека. „Какво е важно за мен, 

за да имам добър и щастлив живот (в бъдеще, на работа ...)?“. 

И накрая се обръща внимание на въпроса, какво е важно за човека. „Как могат другите 

да ми помогнат да направя възможно най-доброто?“. 

Профилът на една страница не е единично събитие, а продължителен процес. 

Работата с профили на една страница започва с първоначалното създаване, но не 

спира с тази стъпка. След като се създаде профила, трябва да бъде използван за 

много различни цели. Например, може да го използвате, за да представите себе си в 

нови групи или на нови учители / обучители. Строго индивидуалната форма на 

продължителна подкрепа, която ще предприемете ще актуализира периодично 

профила и заедно с клиента ще говорите за него, адаптирайки го към това което се е 

променило и заедно ще създавате нов образ на клиента. 
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6.2.5.3 Стъпки за първоначално създаване на профил от една страница на 

клиент 

Следните стъпки ще подчертаят как процесът на създаване на профил на една 

страница може да се извърши. 

Представяне на метода: 

Първо представете метода и трите основни части (посочени по-горе) на клиента. 

Изберете формуляр / шаблон, по който да работите от посочените по-долу (може да 

намерите примери на английски на: http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-

centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/) или създайте сами такъв 

за своя клиент или го/я оставете да създаде свой индивидуален профил на една 

страница, като сам/а избере оформлението. 

 

 

http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/one-page-profiles/one-page-profile-templates/
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Насочено интервю: 

Започнете интервюто с клиента със следните въпроси: 

1. Кои са най-важните хора в живота ти? 

o Какво обичаш да правиш с тези хора? Колко често, къде, кога, как … - 

опитайте се да бъдете много точни при отговорите на тези въпроси! => 

всичко това се отнася за част 2 – това което е важно за човека 

 

2. Какви биха били твоя най-добър и най-лош ден (на работа)? 

o Какво точно трябва да се случи, за да се превърне един ден в най-

добрия ти ден? 

 Кой трябва да е там? 

 Къде прекара по-голямата част от времето си? 

(Задайте същите въпроси и за най-лошия ден) 

3. Какво правиш обикновено в свободното си време – вечерите, събота и неделя, 

почивните дни …? 

o Какво е важно за твоето свободно време? 

o Какво обичаш да правиш? 

o С кого предпочиташ да прекарваш времето си? 

 

4. Какво те кара да се чувстваш добре, когато си стресиран/а, нещастен/а или 

разстроен/а? 

o Нещата от обкръжението, хората, какво те могат да направят … 

 

5. Без какво никога не излизаш от вкъщи (в чантата, джобовете ...)? 

o Кои са нещата, които винаги трябва да са при теб? 

 

6. На какво твоето семейство и приятели казват, че се възхищават и харесват у 

теб? (поканете клиента да зададе този въпрос на хората около себе си, когато 

се срещнат отново) 
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Интервюиращият слуша и задава допълнителни въпроси, като записва своите мисли 

относно трите основни части на профила, като обръща внимание на следното: 

 

Когато чух отговора на въпроса аз ... 

... какво ми се струва важно за него или нея за да има добър живот? 

... каква подкрепа може да е подходяща за него или нея? Как може да се подкрепи по 

най-добрия възможен начин?  

 

След всеки разговор по въпросите интервюиращият трябва да каже на интервюирания, 

какво е записал в частите на профила и да провери дали той/тя е съгласен/съгласна 

или не. След цялата процедура – отделете най-малко 30 минути за едно интервю.  

 

За добър пример за такава форма на интервю, можете да прегледате видеото: Helen 

Sanderson’s YouTube video (Helen Sanderson, Youtube, 2012 - 

https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fnaKnVWFh44
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Фигура 2: Новият път за включване: 

http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/one-page-profile 

 

6.2.5.4 Създаване на моя собствен профил  

След като интервюто е било извършено клиентът има време да създаде и проектира 

свой собствен профил на една страница. Това също така може да бъде направено 

заедно с консултанта по ПЗ. Ще са ви необходими около 30 минути и достатъчно 

материали (химикали, цветни моливи, хартия и други) за да го създадете за пръв път. 

 

6.2.5.5 Случай от практиката  

Профил на една страница на Славка, 26 години, със зрително увреждане. Профилът е 

изготвен в контекста на процеса на ПЗ, с цел подобряване на самопознанието и 

предоставянето на документа на останалите специалисти, които работят със Славка. 

Мария (консултант по ПЗ) и Славка обсъждат възможността тя да използва профила 

при представянето си пред колегите и работодателя на новото си работно място. Чрез 

използване на общоприетата методика на стандартизирано интервю е съставен 

следния профил: 

 

 Другите се възхищават на следните мои качества: 
 
 
 

 Положителна 

 Упорита 

 Целеустремена 

 Общителна 

 Дружелюбна 

http://trainingpack.personcentredplanning.eu/index.php/de/one-page-profile
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 Работлива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Какво е важно за мен? 

 

 Моето образование; 

 Моята кариера; 

 Моите близки; 

 Взаимоотношенията ми с хората; 

 Моите хобита и възможността да ги практикувам; 

 Начина, по който ме възприемат другите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Каква е най-добрата подкрепа за мен? 
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 Да бъда подкрепяна от някой който търси моите качества и не ги 

разглежда в контекста на моето увреждане. 

 Някой, който ми помага да намеря подходящата работа за мен. 

 Някой, който е склонен да приспособява професионалните си подходи 

спрямо мен и моите характеристики. 

 

 

 

 

 

 

 

Това бе първия профил създаден при тестването на подхода на ПЗ. Той е използван 

за представяне пред работодателите и колегите на Славка с нейното изрично 

съгласие.  

Неговото изготвяне бе полезно първо на самата Славка и освен това и на нейният 

консултант по ПЗ, който успя да я види и през нейните очи. И на края, но не на 

последно място на нейните колеги, които успяха да я опознаят по-бързо, наблягайки на 

положителните й качества.  

Освен това себепознанието, което постига Славка чрез изготвянето на профила, й 

помогна да осъзнае своите положителни качества, да наблегне на тях в ежедневното 

си общуване и да затвърди позитивния образ за себе си. 

 

6.2.6 Инструмент: Картографиране на мрежата  

Доброто сътрудничество между поддържащият човек и подкрепяния е важно и 

критично. Този инструмент е много прост начин да се запише, какво е необходимо за 

да се постигне общ резултат. Този метод предоставя структура за различните сфери 

за подкрепа на човека, сортира изискваните/необходимите умения и личностни 

характеристики на подкрепящите. Помага да се осмисли какъв тип подкрепа те искат, 

нуждаят се и трябва да търсят и наемат подходящата подкрепа за нуждите от 

подкрепа на подкрепяното лице. Това предоставя информация за характера и 
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предпочитанията на човека относно неговата подкрепа. Какви характеристики и общи 

интереси са важни за подкрепяния човек?13  

 

 

Обяснително видео на английски език: 

https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ 

 

                                                           
13 http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-

tools/matching-support/  

https://www.youtube.com/watch?v=QbTXp0wKFMQ
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/matching-support/
http://www.helensandersonassociates.co.uk/person-centred-practice/person-centred-thinking-tools/matching-support/
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Шаблон: 
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6.2.7 Инструмент: 4+1 въпроса  

Методът „4+1 въпроса“ помага на хората да разпознаят какво могат да научат от 

своите минали усилия и дейности. Основата на този опит от учене дава на 

подкрепяния човек възможността да търси бъдещи дейности от нова перспектива и да 

прави по-нататъчно планиране. 

Освен това този инструмент предоставя структура за оценка за всички включени хора: 

 всеки човек е изслушан/чут; 

 всеки човек описва от своя собствена гледна точка, какво е научил. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какво опитахме? 

Какво научихме? 

От какво сме доволни? 
 

Какво ни притеснява? 

 

Какво трябва да 

направим нататък? 
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Видео на английски език, в което се обяснява метода:  

https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE 

 
 

Какви са изискванията към персонала, който прилага метода на ПЗ, при оказване на 

личностно-центрирана подкрепа? 

  

 кураж  

 креативност 

 липса на страх от грешки/провали  

 гъвкавост 

 отвореност 

 зрителен контакт (или симулирането му в случай на човек със сериозно зрително 

увреждане) 

 емпатия 

 слушане 

 искрен интерес  

 наблюдателност  

 насърчаване на инициативата на клиента 

 …  

 

„Начинът, по който гледаш на работата си е това което 
променя нещата “ 
John O‘Brien 

https://www.youtube.com/watch?v=KYzxYcMN7sE
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Приложение1:  Инструмент „ПЪТЕКА (PATH)“ 

ПЪТЕКА е процес на планиране с кръг на подкрепа14 за хора, които имат идея за това 

какво ще бъде тяхното бъдещо развитие, но все пак имат нужда от доизясняване на 

пътя към това желано бъдеще. 

Процесът ПЪТЕКА се базира на общите ценности и визия на планиращия човек и 

неговия/нейния кръг на подкрепа. Показва желаното бъдеще, описва текущата 

ситуация и след това търси подкрепящи и заздравяващи възможности за пътя, който 

трябва да се измине към това бъдеще; описва важните междинни стъпки и завършва с 

конкретни действия за следващия месец. Процесът ПЪТЕКА може да бъде използван, 

както за конкретни хора, така и за семейства, проекти и организации. 15 

ПЪТ (PATH) е разработен от Jack Pearpoint, John O'Brien и Marscha Forrest в началото 

на 1990 г. В САЩ. Той съдържа път за действие и включва осем стъпки, които са 

показани на фигурата по-долу16. 

                                                           
14 Кръгът на подкрепа се състои от хора, които искат да подкрепят човек в неговото / нейното планиране 

на бъдещето. Те могат да бъдат членове на семейството, приятели, познати, преподаватели, експерти, 

или дори други деца. 

15 S. Doose:Onlinehandbuch Inklusion als Menschenrecht, Deutsches Institut für Menschenrechte: 

http://www.inklusion-als-menschenrecht. de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-

als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/  

 

16 O’BRIEN, John, PEARPOINT, Jack & KAHN, Linda: The PATH & MAPS Handbook. Person-Centered Ways to 

build Communnity. Toronto: Inclusion Press, 2010 

http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/
http://www.inklusion-als-menschenrecht.de/gegenwart/materialien/persoenliche-zukunftsplanung-inklusion-als-menschenrecht/zukunftsplanung-path/
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Осемте стъпки на ПЪТЕКА  

Стъпка 1: Мечтата (т.нар. Полярна Звезда) 

Консултантът моли консултирания да опише своето виждане за професионалното си 

развитие в бъдеще. Клиентът може да говори основно за това как би искал/а да се 

промени животът му/й или повече за това как би искал/а да изживява дните си на 

работа. Консултантът рисува звездата и записва своите предположения, докато 

консултираният говори, но винаги сверява с него записаното. Мечтата или бъдещето 

посочено в „Полярната звезда“ ще даде направление и посока на останалата част от 

срещата. 

 

Стъпка 2: Усещане на целта (генериране на визия на възможното позитивно бъдеще) 

Следващата стъпка изисква участникът да си представи, че е изминала година и той/тя 

е отново в тази стая обобщавайки това което се е случило през тази една година. 

Консултираният споделя с консултанта какво е чувството да живееш в по-доброто 

бъдеще, какви събития са се случили и с какво са допринесли за да направят мечтата 

му/й по-реална. Има едно правило на този етап – всички записани цели трябва да 

бъдат и позитивни, и възможни/ изпълними. 

 

Стъпка 3: Описание на СЕГА 

Стъпка 3 изследва ситуацията в момента и анализира напрежението между това къде 

е човекът сега и къде иска да бъде след година. Това напрежение е това, което дава 

енергия и динамика на процеса. 
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Стъпка 4: Покана за записване – кой е на борда? 

Никоя от целите не е достижима от сам човек. Стъпка 4 търси от каква подкрепа има 

нужда човекът. Това може да са хора, ресурси и други. Понякога има хора, които могат 

да стоят на пътя към изпълнение на целите. Техните имена се записват и се избира 

стратегия за побеждаването им / освобождаване от негативното им влияние. 

 

Стъпка 5: Как ще изградим сила? 

Това може понякога да бъде много важна стъпка в идентифицирането на това какво 

човекът ще трябва да направи с цел да поддържа силата и отдадеността на целите. 

Понякога това може да бъде просто редовни срещи и разговори за подкрепа по 

телефона. Понякога означава опознаване и промяна на деструктивни патерни/модели 

на поведението. 

 

Стъпка 6: Планиране на следващите шест месеца 

Консултантът моли клиента да си избере дата през следващата година, обикновено 

след около шест месеца  и да постави временни цели. Важно е да се действа спрямо 

това какво трябва да се създаде и какви стъпки трябва да се предприемат през 

следващите шест месеца и кой ще ги извърши. 

 

Стъпка 7: Планиране на следващите 3 месеца 

Фокусирайте процеса върху действията! За да изпълните това, което трябва да бъде 

направено през следващите три месеца е нуждо да действате сега. 

 

Стъпка 8: Договорете следващите (първите) стъпки 

Първите стъпки се идентифицират и се избира дата за следваща среща.  

 

„ПЪТЕКА е начин за различаване на хората, които споделят общ проблем или 

ситуация подчертавайки ... техните цели ... тяхното разбиране за ситуацията в 

която се намират и  възможните обнадеждаващи действия ... техните действия за 

промяна, взаимна подкрепа, личностно и екипно развитие и учене.“ (Helen Sanderson, 

2012) 
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора 

с увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти 

по подкрепена заетост 
 

Модул 7 Заглавие: Рамка за провеждане на сесии с клиент с 
увреждане 
 

Автор 
 

ИНТЕРПРОДЖЕКТС, България 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по ПЗ да могат да / знаят как да: 

 Представят структуриран процес на консултиране на 
клиенти с увреждания;  

 Описват тенденциите на местния пазар на труда и да 
осигуряват преглед на ресурсите за изследване на 
резултатите в кариерното развитие;  

 Описват критичните елементи на работата от гледна 
точка на служителя/консултираното лице;  

 Акцентират върху важността на самоанализа в процеса 
на напасване на работата;  

 Обсъждат инструменти за търсене на работа и кариерно 
развитие;  

 Анализират и след това предоставят преглед на 
възможности за достъп на работното място;  

 Идентифицират положителни комуникационни умения и 
улесняват първоначалното представяне на 
консултираните лица;  

 Обсъждат стратегиите за намиране на подходяща 
работа;  

 Описват, как да се борят с предразсъдъците на 
работодателите спрямо наемането на хора с 
увреждания;  

 Обясняват техниките за разкриване на уврежданията и 
кога да изложат увреждането в процеса на търсене на 
работа; 

 Представят техники за подготовка и подаване на 
кандидатури, автобиографии (CV) и мотивационни 
писма, онлайн или лично;  

 Осъществяват/организират сесии за развитие на 
уменията за подходящо представяне по време на 
интервю и практикуват заедно с клиента възможно 
подходящо представяне  за предварително интервю;  

 Извършват примерни интервюта за да пресъздадат 
реална среда по време на интервю с работодател или 
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специалист „Човешки ресурси“; 

 Дават обратна връзка на участниците относно тяхното 
представяне на примерните интервюта и улесняват 
сближаването;  

 Подготвят клиента с увреждане за неговия/нейния първи 
работен ден.  

Обобщение на темите в 
съдържанието на модула  

Този модул описва най-добрите практики в кариерното 
ориентиране в рамките на определен брой от структурирани 
сесии. Отнася се до важността на установяването и 
поддържането на работни норми, развитието на меки умения 
необходими за успешна заетост и инициализирането на процес 
на самоосъзнаване и изследване на кариерните възможности 
за съвместимост на човека към работата. Този модул също 
така дава насока, как консултанта по ПЗ може да окуражи 
клиента с увреждане да „мисли извън рамките“ относно себе си 
и кариерата, за която е квалифициран и има интереси да 
развива, докато разпознава предизвикателствата, 
ограниченията и силните си страни. 
Модулът дава още инструкции, как търсещите работа хора с 
увреждания могат да намерят информация относно свободните 
работни места, както и алтернативни източници за търсене на 
работа. Това е особено важно, когато консултанта по ПЗ работи 
с клиенти, които имат ограничен достъп до писмени източници.  
Консултантите по ПЗ ще бъдат обучени, как да окуражават 
клиентите с увреждания да мислят относно това, което е важно 
за тях: това което те мислят, че би направило работата 
перфектна, с цел да се осъществи развитие и преминаване от 
изследване и планиране към приложение (от икономически 
неактивни до разглеждащи перспективни работни места и 
кандидатстващи за работа), важно е за търсещите работа, да 
разберат природата на вземането на решения и поставянето на 
цели. 
В допълнение, модулът ще подкрепи консултантите по ПЗ във 
воденето на клиентите към разбирането на личните им 
характеристики, таланти, поведения, лицеви изражения или 
език на тялото, което ще им позволи да разпознават реакциите 
на другите хора към тях.  
Този модул дава на консултантите по ПЗ инструменти, които ще 
позволят на клиентите с увреждания да усвоят, отразят и 
определят своите кариерни избори, които като резултат да 
доведат до анализиране на професионалното им развитие. 
За да оценят жизнеспособността на кариерните възможности,  
търсещите работа трябва да сравнят своите силни страни 
(интереси, способности, ценности, работна същност) и 
ограничения с работата, която проучват за да определят, къде 
техните квалификации съвпадат с работата, която те желаят.  
Модулът също така съдържа инструменти, които целят да се 
интерпретира собствената невербална комуникация, като 
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лицеви изражения и език на тялото, и обратно, да се  разбират 
невербалните знаци на другите. 
След като клиентите с увреждания са оценили веднъж 
приложимостта на кариерните възможности и са 
идентифицирали, от каква работа се интересуват, те трябва да 
определят, как най-добре да разкрият пътищата към 
получаването на работата. Този модул предлага най-общите 
методи на намиране на работа и осигурява алтернативи на 
традиционното търсене на работа, като нетуъркинг за 
откриване на свободни работни места или възможности.  
За да се облекчи разпознаването на стереотипите и борбата с 
тях, консултантите по ПЗ ще получат важна информация за 
това, как да подкрепят клиенти с увреждания, като първо ги 
научат какви грешни представи имат хората около тях и след 
това обяснят как да определят най-подходящят начин да 
успокоят техните притеснения.  
Много хора в широката общественост подценяват 
способностите на хората с увреждания, включително членовете 
на техните семейства. Неразбиранията на обществото (и 
работодателите) се дължи на факта, че някои хора никога не са 
срещали някой, който има увреждане. Този модул също така 
подкрепя консултантите по ПЗ да предложат консултация в 
условията на проактивно отношение към колеги, перпективни 
клиенти и широката общественост относно всякакви 
стереотипи, които те могат да имат в частност към хората с 
увреждания. 
След приключването на този модул, консултантите по ПЗ ще 
могат също така да подкрепят клиентите си в решението на 
това какво да оповестят, когато се намират в процес на търсене 
и кандидатстване за работа и как да представят ограниченията 
свързани с уврежданията позитивно, да отговарят на 
притесненията, които другите хора без увреждания могат да 
имат относно това как ще се изпълняват задачите си с всички 
необходими адаптации и модификации. 
Този модул осигурява на консултантите по ПЗ добри 
инструменти за специфична писмена и устна обратна връзка, 
фокусирайки се върху поведението на клиента. Тази обратна 
връзка осигурява на клиентите с увреждания идеи, които да 
вземат предвид при разработването на план за действие за 
промяна на поведенията, които не се приемат добре; оттам и 
да избегнат възможните проблеми в задържането на работата в 
бъдеще. 
Едно от най-големите предизвикателства в  процеса на търсене 
на работа за клиентите с увреждания е справянето с 
необходимата документация и процеса на кандидатстване. 
Въпреки, че много работодатели в момента използват 
дистанционен процес на кандидатстване, значителен брой все 
още разчитат на кандидатстване с документи и автобиографии 
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на хартиен носител, за да подсигурят информацията за 
перспективните кандидати за свободните работни места. 
Затова този модул осигурява информация за това, как 
консултантът по ПЗ може да улесни обработката на 
съответните документи, автобиография, мотивационно писмо, 
лично портфолио. 
С цел да се подготвят за да бъдат конкурентноспособни по 
време на интервюта за работа, клиентите с увреждания трябва 
да получат знания от консултанта по ПЗ, за тези които успешно 
са се справили с процеса на търсене на подходяща сигурна 
работа за себе си и техниките, които другите използват за да 
успеят в тази задача. Този модул позволява възможността да 
се приложи това, което е научено от предишните модули. 
Допълнителната практика в презентирането позволява на хорат 
да изградят увереност и да правят представяния свързани с 
разкриването на увреждането пред водещият интервюто за 
работа и като цяло им помага да се подготвят за същинското 
интервю. 
В допълнение модулът съдържа примери за провеждане на 
симулирано интервю за работа. Обучаваните ще узнаят, как да 
подобряват представянето на клиентите си и да им дават 
допълнителни указания за по-нататъшни подобрения. Чрез 
изпълнението на различни задачи и получаването на обратна 
връзка в контролирана среда, клиентите с увреждания могат да 
се упражняват и да подобрят своя стил на презентиране. По 
този начин участниците ще бъдат способни да добият 
увереност в собствените си възможности да представят, като 
резултат на работата на консултанта по ПЗ. 
 
Съдържание: 
7.1 Моята роля, като консултант в процеса на ПЗ  
7.2 Аз им моя клиент с увреждане 
7.3 Условия и тенденции на пазара на труда  
7.4 Подходящата работа  
7.5 Самосъзнание 
7.6 Кариерни ресурси  
7.7 Възможности за работа и инструменти да се 

достигнат  
7.8 Общуване и умения за презентация  
7.9 Търсенето на работа е по-трудно от работенето!  
7.10 Съществуващи митове – реалността на работата с 

другите хора в обществото  
7.11 Как и кога да оповестите увреждането в процеса на 

търсене на работа  
7.12 Добрият служител  
7.13 „Хартиената пътека“ (документи за кандидатстване 

за работа) 
7.14 Каквото виждаш, това получаваш – всичко е в 
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представянето!  
7.15 Време за шоу: преставлението „интервю“  
7.16 Обратна връзка за интервюто и финални заключения 
7.17 Подготовка за първият ден на работното място 

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 30 часа 
2. Практическа част (часове): 30 часа 
3. Оценяване (часове): 2 часа 

Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет. 
2. Достъп до интернет. 
3. E-mail адрес 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 15 часа 
2. E-обучение: 15 часа  
3. Практика: 30 часа 
4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания за 
уврежданията и социалните дейности. 
2. Добри комуникационни умения. 
3. Основни ИКТ/компютърни/дигитални умения. 
4. Умения за работа в екип. 
5. Положителни нагласи и способност да изразява емпатия 
към хора с увреждания. 
6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със 
специални нужди.  
Задължително е завършването на следните други 
модули преди началото на обучението: 
M1 Осведоменост за уврежданията 
M3 Практически методи и инструменти в процеса на 
осигуряване на услуги по подкрепена заетост 
M5 Концепция на подкрепената заетост – петте етапа на 
процеса 
M6 Нагласи и подходи 
M8 Кариерно ориентиране – методи на пазара на труда 

Резултати от учене Знания: 

 Разбиране на процеса на подготовката за работа от 
гледната точка на клиента; 

 Специфични инструменти и рамка на провеждане на 
срещи с клиента, които могат да подкрепят техните 
ежедневни дейности в процеса на консултиране по ПЗ; 

 Стъпки в разкриването на увреждането от клиента пред 
работодателя; 

 Причини, които водят до неуспех на клиента по време на 
интервю за работа. 

Умения: 

 Умение да структурира процеса на консултиране по ПЗ; 

 Умение да описва тенденциите на местния пазар на 
труда; 
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 Умение да описва критичните работни елементи от 
перспективата на служителя; 

 Умение да използва инструментите за търсене на 
работа; 

 Умение да анализира и след това да предоставя преглед 
на помощните технологии, които могат да подпомогнат 
работния процес;  

 Умение да идентифицира положителни комуникационни 
умения и да улеснява първоначалното представяне на 
кандидатите; 

 Умение да описва, как клиента да се справи с 
предразсъдъците на работодателите спрямо наемането 
на хора с увреждания;  

 Умение да насочва клиента, как и кога да разкрие своето 
увреждане в процеса на търсене на работа; 

 Умение да представя техники за подготовка и подаване 
на кандидатури за работа; 

 Умение да извършва пробно/тренировъчно интервю; 

 Умение да дава обратна връзка относно представянето 
на клиентите;  

 Умение да подготвя клиента с увреждания за 
неговия/нейния първи работен ден.  

Нагласи: 

 Прилагане на личностно-центриран подход спрямо всеки 
клиент с увреждане, вземайки предвид неговите/нейните 
личностни характеристики, силни страни и желания за 
кариерно развитие; 

 Увеличава осведомеността с цел да се подобри 
съответствието между нуждите и очакванията на 
клиентите и работодателите;  

 Подобрява на увереността спрямо успешността на 
клиента с увреждане на пазара на труда.  

ECVET/ECTS точки ECTS = 2 кредита; ECVET = 15% относителна тежест 

Оценяване (тип) Тест за самооценка 
Базиран на случай изпит 
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7.1 Моята роля, като консултант по ПЗ 

 

Целта на рамката за провеждане на сесии с клиент с увреждане е да предостави на 

търсещите работа хора с увреждания структурирана работна среда, където те могат 

да: 

 определят, какви знания и умения могат да предложат на потенциални 

работадатели; 

 развият уменията за решаване на проблеми и комуникационните си умения, 

което ще им позволи успешно да свършат работата си и да развият здрави 

отношения с колегите на работното си място;  

 изследват възможностите за кариерно развитие, вземайки предвид настоящите 

тенденции на пазара на труда;  

 усъвършенстват и практикуват своите умения за търсене на работа, 

включително и как да създават кандидатури и автобиографии онлайн и на 

хартиен носител, и да провеждат успешно интервю;  

 получават обратна връзка относно меките си умения, базирана на 

наблюдаваното поведение и симулирана работна среда; 

 се възползват от подкрепата от квалифицирани обучители, които разбират 

възможните архитектурни бариери на работното място за хората с увредено 

зрение. 

 

Посочените по-долу сесии са създадени, за да предоставят на консултанта по ПЗ 

бързо обобщение на съдържанието на всяка сесия, което трябва да бъде 

разпределено по време на 15-те сесии необходими за осигуряването на адекватно 

консултиране.. 

Всеки преглед на рамката включва получените от участниците резултати за всяка 

сесия, обосновката за включването на такава информация в програмата за търсещи 

работа хора с увреждания и кратко описание на съдържанието, което ще бъде покрито. 

Моля отбележете, че участниците могат да постигнат обозначените резултати, само 

ако участват активно и завършат всички сесии. Това обучение е насочено към клиента 

и е водена от обучен консултант по ПЗ в рамките на проекта COACH@WORK. 
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 7.2 Аз и моят клиент с увреждане 

Резултати 

Тази сесия съдържа следните елементи: 

 Консултантът по ПЗ и търсещото работа лице с увреждания се договарят 

относно споразумението си за сътрудничество; съгласяват се да записват, само 

за целите на оценяването на процеса, личната информация относно 

резултатите от процеса на ПЗ и правилата, които ще осигурят успешно 

приложение на процеса на консултиране в рамките на ПЗ; 

 Създават списък на силните страни и характеристиките на клиента с увреждане; 

 Отбелязват важността на самосъзнанието, като компонент на процеса за 

търсене на работа; 

 Идентифицират очакваните резултати от програмата: 3 анализа на работно 

място, анализ на несъответствията (сравнявайки себе си с анализираната 

работа), списък на възможните работни места и перспективни работодатели, 

лични данни, автобиография, точки за покриване по време на интервю, формат 

на мотивационно писмо и благодарствени писма, определяне на цели 

(краткосрочни и дългосрочни) и планове за действие за постигането на целите. 

 

 

Обосновка 

Тази сесия се отнася до важността на установяването и поддържането на 

изискванията за сътрудничеството, развитие на меки умения, необходими за успешна 

заетост, иницииране на самосъзнание и процес на изследване на кариерните 

възможности за напасване на личността с увреждане към дадена работа. Тази сесия 

също така окуражава търсещите работа да започнат да мислят „извън рамките“ 

относно себе си и кариерата, за която са квалифицирани и заинтересовани да 

развиват, докато разпознават предизвикателствата срещани от човека с увреждане 

желаещ да се върне на работа или да се докаже в кариера, която среща за пръв път в 

зрелия си живот. 

Съдържание 
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Тази сесия включва: 

 Представяне на консултанта по ПЗ и на търсещия работа човек с увреждане;  

 Указания: Как да намерим търсената работа, напасване на клиента с 

изискванията за съвместна работа с консултанта по ПЗ; 

 Дейности: Кратка дискусия за личните очаквания и очакваните резултати, 

упражнение за скоростно създаване на контакти, упражнения за разчупване на 

леда, попълване на споразумение за сътрудничество и декларация за съгласие 

(вижте модул 3); 

 Задание: Списък на силни страни (виж модул 3) 

 7.3 Условия и тенденции на пазара на труда  

Резултати 

Тази сесия предоставя на търсещите работа хора с увреждания необходимата 

информация и инструменти за: 

 

 да се запознаят с ресурсите на местния трудов пазар; 

 да разберат процеса на кариерно консултиране; 

 да приложат стратегия за решаване на проблеми за изследване на кариерни 

възможности; 

 да научат целите и функциите на Личен план за кариерно развитие 

 

 

Обосновка 

Търсещите работа научават, как да се справят с тенденциите на местния пазар на 

труда, чрез изучаване на случаи или възможности: преглеждат публикациите 

(вестници, списания, онлайн бази данни, плакати, телевизия), както и промоционални 

материали (рекламиране на билбордове, влакове и автобуси, на прозорци, например). 

Търсещите работа хора с увреждания често имат нужда от инструкции, чрез които да 

научат повече за бизнеса и местния или националния пазар на труда, и да определят, 

как да намерят подходяща информация относно ресурсите на пазара на труда. За 

клиенти със зрителни увреди, това е защото имат ограничен достъп до визуални и 

писмени информационни ресурси лесно достъпни за изцяло-виждащите хора. 

Съдържание 
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Тази сесия включва: 

Указания:  

Указания за процеса на кариерно консултиране и тенденциите на пазара на труда: 

какво е актуално и какво не е? 

Дейности:  

Дискусия относно ресурсите на местния пазар на труда, модела на решаване на 

проблеми и важността на съставяния Личен план за кариерно развитие. Попълване на 

работен лист за решаване на проблеми и опознаване на себе си. Обсъждане на 

тенденциите на местния пазар на труда и наличната работа. Начална дискусия 

относно плана за действие за намиране на работа. 

 

Задачи: попълване на списъка на силни страни/проблеми и започване на работа по 

Личен план за кариерно развитие. (виж модул 3) 

 

 7.4 Подходящата работа  

 

Резултати 

Тази сесия осигурява на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация и инструменти за: 

 разбиране относно това, как да намери подходяща работа базирайки се на 

специфични компоненти, които правят работата повече или по-малко идеал за 

личността;  

 да научи относно поставянето на цели и създаването на подробен дневен 

график за изпълнението им (списък със задачи, постижения и лични цели 

различни една от друга); 

 разбере значимостта на правенето на всички цели, включени в плана за 

действие SMART или - точни, измерими, постижими, реалистични и обвързани с 

времето. (виж модул 3) 

 

Обосновка  

Тази сесия се основава на идеята, че хората с увреждания често разчитат на 

преценката на членове на семейството, учители или съветници, за това кои свободни 
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работни места намират за подходящи базирайки се на тяхната преценка относно това 

какво могат или не могат да правят. Клиента трябва да има възможност да обмисли, 

какво е важно за него/нея: какво той/тя мисли, че прави една работа подходяща за 

него/нея. С цел да се прогресира от изследване и планиране към приложение (от 

икономическа неактивност към заемане на перспективна работна позиция, чрез 

кандидатстване за нея), критично за търсещия работа е да разбере природата на 

вземането на решения и поставянето на цели.  

 

Съдържание 

Тази сесия съдържа: 

Указания: типове цели и важността на поставянето на SMART-цели. 

Дейности: дейности за изясняване на ценностите, попълване на работен лист на 

интересите. (вижте модул 3) 

Задачи: търсещите работа записват интересите, уменията, способностите, ценностите 

(използвайки упражненията от модул 3) и какви предизвикателства те вярват, че са 

срещали свързани с търсенето на работа. По-късно на тази база ще се формира 

основа за предварително поставяне на цели. Консултантът по ПЗ и тъсещият работа 

клиент с увреждания създават начален списък на задачите. 

 

 

7.5 Самосъзнание  

Резултати 

Тази сесия осигурява на търсещите работа хора с увреждания необходимата 

информация и инструменти за: 

 разбиране на важността на самосъзнанието във връзка с търсенето на работа и 

задържането на работно място; 

 да отчетат, какви важни за работодателите и обществото качества притежават; 

 да оценят подготовката за своето търсене на работа и да улеснят задържането 

на работно място. 

Обосновка 
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Често търсещите работа хора с увреждания имат трудности в разбирането за техните 

лични характеристики, таланти и поведения, както и в научаването, как лесно да 

разчитат лицевите изражения или езика на тялото, да преценят реакциите на другите 

хора спрямо тях.  

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Какво е самосъзнанието (използвайте даването на примери от житейски 

дейности за да подпомогнете в описанието на процеса на самоосъзнаване). 

Дейности: Дискусия на важността от поставяне на смислени цели базирани на 

обратна връзка от околните и самоанализ. Опишете как поставянето на цели може да 

създаде желание, енергия и фокус. Дефинирайте какви са чувствата и мислите на 

клиента относно самия себе си. Споделете първоначалните си впечатления един от 

друг и подсигурете конструктивна критика на наблюдаваното от консултанта по ПЗ 

поведение. 

Задачи: Попълненете работния лист “Настоящи работни ценности – какво е важно за 

теб?“, тестовете “Работни ценности и мотивация” и “Постигане на целите”. (вижте 

модул 3). 

 

 

7.6 Кариерни ресурси  

Резултати 

Тази сесия осигурява на клиента с увреждания необходимата информация и 

инструменти да:  

 използва богат набор от ресурси за търсене на кариера или работа, 

включително и скоростните интервюта; 

 рафинира своите професионални и кариерни цели; 

 разшири на обхвата и обсега на техните търсения на работа; 

 конструира независимо кариерния си път използвайки различни самонасочващи 

инструменти и попълвайки работни листове за да оцени, колко добре 

неговите/нейните личностни характеристики съвпадат с изискванията на 

работата. 

Обосновка 
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Търсещите работа хора с увреждания имат нужда да научат повече относно начините 

за търсене на работа и кариерно развитие, които могат да им помогнат да вземат 

информирани решения. Тази сесия представя на участниците богат набор от 

инструменти за търсене на работа и кариерно развитие. Водейки се от анализа на 

несъответствията, участникът извършва ред насочени към личността самооценки 

(ценности, търсене на яснота, попълва форми за анализ на професията и активност по 

време на жизнения път). Целта на това е да се даде възможност на консултирания да 

усвои, отрази и определи дали изборът за кариера е направен, като резултат от 

анализ на допълнителни кариерни ресурси.  

Съдържание 

Тази сесия включва: 

 преглед на избора на кариера, важността на анализите на професиите и как да 

се улови необходимата информация за да се извърши анализ на професията 

или интересите; 

 дискусия относно скоростното интервюиране, във връзка с проучването на 

кариера и работата върху анализи на професии; 

 преглед и самооценка: интереси, способности, ценности, попълване на 

инструменти за оценка и обратна връзка от трети лица за да се завърши 

самоанализа. 

Задачи: Преглед на постиженията до настоящия момент и създаване на три анализа 

на професии. Попълване на съответните подходящи за целите работни листове от 

модул 3 – раздели Ангажиране на клиента, Професионално профилиране и Намиране 

на работа.  

 

 

7.7 Възможности за работа и инструменти за достигането им  

 

Резултати 

Тази сесия осигурява на клиента с увреждания необходимата информация и 

инструменти да:  

 състави анализ на несъответствията; 

 научи повече за наличните помощни технологии, с които би могъл/а да работи 

по-ефективно; 
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 идентифицира необходими за изпълнението на определена дейност в дадена 

сфера помощни технологии; 

 развива план за действие за придобиване на помощни технически средства от 

местни или държавни фондове. 

Обосновка 

За да оцени приложимостта на възможностите за работа, търсещият работа трябва да 

сравни своите силни страни (интереси, способности, ценности, работна същност) и 

ограниченията на работата/професията, която проучва. Необходимо е да определи 

къде квалификациите му/й съвпадат с работата, която разглеждат. Това се постига 

чрез процес наречен анализ на несъответствията. След като веднъж са извършили 

анализа на несъответствията, консултираните лица мога да решат дали да търсят 

начин за намаляване на несъответствията(чрез обучение и практика), дали да 

променят своите инструменти, техника или среда(адаптации или модификации), дали 

да променят работата, като споделят елементите от нея с други, ако е подходящо или 

дали да изоставят изцяло тази възможност за работа и да търсят нещо друго в 

подобна област. В допълнение, много работни места в 21-век изискват да се използва 

компютърно оборудване или друга технология и това налага необходимостта от оценка 

на степента на комфорт при работата с помощни технологии, за да се определи какви 

допълнителни обучения или инструменти биха могли да бъдат от полза. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Дейности: Обсъждане на процеса на анализ на несъответствията. 

Указания: Представяне на помощни технологии, с колкото е възможно повече 

практически обяснения. Осигуряване на познания относно правилата за 

кандидатстване за получаване на средства за помощни технически средства от 

държавни и местни фондове.  

Задачи: да се попълни работен лист „Кой съм аз?“ и работен лист „Търсене на умения“ 

(вижте модул 3).  

 

7.8 Умения за комуникация и представяне  

Резултати 

Тази сесия предоставя на търсещите работа хора с увреждания необходимата 

информация за:  
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 обсъждане на диапазона и обхвата на различните стилове на комуникация 

(пасивен, асертивен, агресивен); 

 разбиране, как хората с увреждания могат да постигнат осведоменост за 

невербалните умения за общуване, като език на тялото и лицево изражение; 

 разбиране за социалните нужди на процеса на общуване. 

Обосновка 

Едно от значимите предизвикателства, които търсещите работа хора с увреждания 

срещат е трудностите им в разбирането на невербалната комуникация, която включва 

лицеви изражения и език на тялото, също така и обратното – подаването на другите 

участници в ситуацията на общуване на подходящите невербални сигнали. Пример за 

това е човек, който не може да използва зрение, за да възприеме невербалните знаци 

на другите. Също така трудности може да срещат хората с частично увредено зрение. 

Те често не могат да се доближат достатъчно до другия човек за да различават лесно 

техните лицеви изражения и език на тялото или сигналите подавани от другия човек се 

сменят твърде бързо за да бъдат ясни за някого с увредено зрение. Съчетаването на 

проблема с факта, че например незрящи хора не мислят как да вербализират 

чувствата си, може да има корен в много културни или етични фактори, които 

подтискат демострирането на ясни сигнали на чувствата или те просто не осъзнават, 

че някой със запазено зрение, за разлика от тези с увредено зрение, може да не е 

способен да „види“ техните невербални комуникативни сигнали.  

Съдържание 

Тази сесия включва: 

 комуникативни умения за презентиране базирани на креативна постановка (глас 

на адресата, тон, жестове и как да се изрази стреса, когато това е 

необходимо);  

 обсъждане на комуникацията, като интегрално/съществено умение необходимо 

на работното място и сценариите на ролите, които се изискват за използването 

на невербални комуникативни умения и асертивност.  

Задачи: Попълнете работен лист „Невербална комуникация“, работен лист „Вербална 

комуникация“ и дейност „Увеличение на продажбите“.  
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7.9 Търсенето на работа е по-трудно от осъществяване на самата работна 

дейност  

Резултати 

Тази сесия осигурява на клиента с увреждания необходимата информация и 

инструменти да:  

 осъществяват и поддържат успешни контакти с другите; 

 научат техниките за ангажиране на другите, когато са на събития от типа „Търся 

си работа“/събития за предлагане и намиране на работа, трудови борси, 

панаири и др.; 

 научат стратегии за поддържане на контактите.  

Обосновка 

След като участниците веднъж са оценили приложимостта на възможностите за 

кариера и са идентифицирали, каква работа са заинтересовани да получат, те трябва 

да определят, как най-добре да открият възможностите за работа. Те най-вероятно ще 

знаят най-често използваните методи за намиране на работа: проследяване на 

обявите за работа и работа с посреднически агенции. Въпреки това те може да не са 

се научили, как да откриват скрити или необявени свободни работни места. Тази сесия 

помага на консултираното лице да научи алтернативите на традиционното търсене на 

работа и му дава уменията за търсене на работно място по свой избор използвайки 

умения за проучване и комуникация, като създаване на мрежа от контакти за 

откриване на свободни работни места. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Как хората си намират работа – списък „Как да ... и как да не...“ 

Дейности: Обсъждане на стратегиите за създаване на контакти/нетуъркинг, водене на 

записки относно предстоящи събития и подходящи техники за проследяване. 

Задачи: Да се разработи личен списък на контакти. Да се започне търсенето на 

информация относно перспективни работодатели и техните компании, да се 

осъществят предварителни тренировъчни интервюта. Извършване на дейностите „Да 

направиш себе си по-продаваем“ и „Моят план за действие“, да се попълни работен 

лист „Мотивационен инструмент“(модул 3).  
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7.10 Съществуващи митове – реалността на работата с другите хора в 

обществото  

Резултати: 

Тази сесия осигурява на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация за: 

 разбиране на наличните услуги по време на заетост и по време на въвличане на 

работодателите; 

 да научат своите законни права относно заетостта; 

 да отговарят на възможните притеснения на работодателите относно 

наемането на човек с увреждане; 

 определяне на подходящия момент за разкриване на увреждането  в процеса 

на наемане и придобиване на чувство за увереност, докато го правят.  

 

Обосновка 

Много хора в широката общественост подценяват способностите на хората с 

увреждания. Погрешните впечатления на обществеността (и работодателите) са 

поради липсата на информация относно хората с увреждания и заблуждаващата 

информация излагана от обществените средства за информация от време на време.  

За да облекчат стереотипните заблуждения на другите, търсещите работа хора с 

увреждания трябва първо да знаят, какви могат да бъдат те и едва след това, как да се 

справят с тях. Консултираните трябва да бъдат подготвени за това, как ще обсъждат 

своето увреждане с перспективен работодател, така че да не бъдат „хванати на тясно“ 

от притесненията на работодателя. Тази сесия също така подкрепя участниците за 

проактивен начин на говорене с колеги, перспективни клиенти и широката 

общественост относно всякакви типове стереотипи, които могат да срещнат спрямо 

определено увреждане. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Какво мисли обществото относно хората с увреждания и техния достъп до 

заетост? 

Дейности: Обсъждане на митове и факти за наемането на хора с увреждания. Второто 

упражнение позволява на участниците, да създадат работен случай, който ще им 

позволи да достигнат до по-добро разбиране на перспективите на работодателя при 
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наемането на персонал. Различните законоворегламентирани възможности за заетост 

могат да бъдат обсъдени в този сеанс. В допълнение консултантът по ПЗ и 

консултираното лице с увреждания говорят относно законовите права и отговорности. 

Попълва се работен лист „Твоите права при работа“ (вижте модул 3). 

 

 

7.11 Как и кога да се разкрие увреждането в процеса на търсене на работа 

Резултати 

Тази сесия осигурява на клиента с увреждания необходимата информация и 

инструменти да:  

 опита различни начини да представя себе си в положителна светлина/по 

позитивен начин; 

 отговаря на възможните възражения на работодателя срещу наемането на хора 

с увреждания; 

 изгради увереност относно разкриването на увреждането; 

 създава писмено изявление относно разкриване на увреждане. 

Обосновка 

Има много проблеми свързани с търсенето на работа и увреждането: какво да се 

разкрие, кога в процеса на работа да се разкрие и как да се представят ограниченията 

от увреждането позитивно, докато се отговаря на притесненията, които хората без 

увреждания могат да имат относно задачи изпълнявани чрез адаптации и 

модификации. Тези проблеми трябва да бъдат разрешени в безопасна среда, където 

търсещият работа човек с увреждания може да определи сам за себе си, как да се 

справи с този проблем. Чрез създаване на писмо относно разкриване на увреждането 

и практикуването на тази дейност, човек с увреждания може да достигне до 

ефективност в подхода и да го модифицира в съответстве с впечатленията, които 

създава. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Дейности: Участниците преглеждат своите писма за разкриване на уврежданията със 

своя консултант по ПЗ. Попълва се работен лист „Моята декларация за 

самоуважение“(модул 3).  
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7.12 Добрият служител  

Резултати 

Тази сесия осигурява на клиента с увреждания необходимата информация и 

инструменти да:  

 поддържа успешна заетост, чрез разбиране на очакванията на ръководителите 

и колегите; 

 разпознава, как очакванията на работодателя се изменят във времето; 

 получава обратна връзка от други (ментори и покровители) относно своето 

представяне на работното място; 

 развива план за действие за коригиране на дефицитите в меките умения (ако 

има такива), които могат да повлияят на задържането на работата. 

Обосновка 

Лицата трябва да получат честна, отворена обратна връзка от 

менторите/ръководителите, които да оценят техните меки умения (работни навици и 

поведение) на работното място. Например, поради липса на визуални стимули или 

обичайни наблюдения, някои участници, които са слепи или с частично увредено 

зрение, получават минимална информация относно социалната ситуация (едва 

доловим език на тялото и лицеви изражения показващи одобрение или неодобрение 

на поведението) и без конкретна обратна връзка, която е писмена или вербална, те не 

са наясно с ефекта от тяхното поведение върху другите. 

Тази сесия осигурява тази специална, писмена или говорима обратна връзка 

фокусирайки се върху тяхното поведение в работното пространство. Тази обратна 

връзка дава идеи за развитие на плана за действие за промяна на поведения, които не 

се приемат добре, като така предотвратява бъдещи проблеми при задържането на 

работата. Възможността от организация на схемата за менторинг на работното място 

също трябва да бъде обсъдена.  

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Обсъждане на критичните зони на притеснията на работодателите 

(присъствие, точност, честност, сътрудничество) и поведението демонстрирано от 

„добрите служители“. 
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Дейност: Попълва се тест за самоанализ „Планираш ли времето си и справяш ли се с 

работата си?”. Обсъжда се приложението на дейността „Подкрепа от ментор“. Попълва 

се работен лист „Оставане на работа“ и се извършва дейност „Съвети за задържане на 

работа“ (вижте модул 3).  

 

7.13 „Хартиената пътека“ (подготовка на документи за кандидатстване за работа) 

Резултати 

Тази сесия предоставя на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация и инструменти за да: 

 си обясни предназначението и функциите на автобиографията, мотивационното 

писмо и кандидатстването за работа; 

 попълва кандидатури, автобиографии и мотивационни писма (електронно или 

на хартия); 

 избягва често срещаните грешки при кандидатстването, писането на 

автобиография или мотивационно писмо. 

Обосновка 

Едно от най-големите предизвикателства за процеса на търсене на работа е 

справянето с необходимата документация, която съпътства апликационния процес. 

Много работодатели използват дигитализиран процес на кандидатстване, но все още 

значителен брой разчитат на събиране на кандидатурите на перспективните кандидати 

на хартиен носител. Някои хора с увреждания може никога да не са виждали примери 

за автобиография или мотивационно писмо в общоприетия формат и заради това да 

не разбират или да разбират слабо тънкостите на формата и структурата. Тази сесия 

ще им даде примери на автобиографии и попълнени формуляри за кандидатстване на 

работа в достъпни за тях формати, за да могат да добият представа за това, как 

другите подхождат към изпълнението на тези задачи. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Какво трябва и какво не трябва да се прави, при попълването на формуляр 

за кандидатстване за работа. 

Обсъждане: Как да започнем – дали формулярът за кандидатстване е в достъпен 

формат? Как да: попълним личните характеристики, изпратим по имейл кандидатура 

за работа, се кандидатираме лично и онлайн.  
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Указания: Как да съставим примерна автобиография? 

Обсъждане: Възможни вариант за съдържанието на автобиографията. 

Указания: Цел, съдържание и фокус на мотивационното писмо. 

Дейност: Довършване на автобиография и мотивационно писмо. Използвайте дейност 

„Подготовка на CV и мотивационно писмо” от модул 3.  

 

 

 

 

7.14 Каквото виждаш, това получаваш – всичко е в представянето!  

Резултати 

Тази сесия предоставя на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация и инструменти за: 

 

 ефективна подготовка за подходящо представяне по време на интервю; 

 представяне на своето разкриване за наличието на увреждане; 

 оценяване  своето представяне базирайки се на второ скоростно интервю. 

Обосновка 

С цел да се подготвят за конкурентни интервюта, търсещите работа хора с увреждания 

имат нужда да получат примери от консултанта по ПЗ за хора, които успешно са си 

подсигурили работа и техниките за изследване, които другите използват за да успеят 

да постигнат това. Тази сесия дава на участника възможността да приложи наученото 

от предишни сесии. Допълнителната практика в презентирането позволява на 

консултираните да изградят увереност и да правят презентации свързани с 

разкриването на увреждането, като така им помага да се подготвят за същинско 

интервю. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Указания: Как да проведем успешно интервю? 
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Обсъждане: Преимуществата на проучването на компанията, прегледа на описанията 

на длъжността, обмислянето на потенциални въпроси, създаване на план за пътуване, 

подходящо обличане и др. преди интервюто. 

Дейности: Участниците имат втора възможност да се представят (този път те 

представят финалната версия на своето разкриване за наличие на увреждане). 

Извършва се дейността „Кого би наел ти?”, дейност „Определи имиджа си преди 

интервюто за работа“ и дейност „Какво търсят работодателите по време на 

интервю?“(от модул 3). 

 

7.15 “Преставлението“, наречено интервю за работа  

Резултати 

Тази сесия предоставя на търсещите работа хора с увреждания необходимата 

информация и инструменти за да: 

 прилагат това, което са научили в курса за успешно участие в симулирано 

интервю за работа с представител на местно бюро по труда или агенция за 

работа, което може да бъде записано на видео, за последващи коментари. 

Обосновка 

Търсещите работа получават възможността да упражнят уменията си за интервю. Те 

имат нужда от информация в идеалния случай от близко самонаблюдение или от 

мнението на други гледащи видеото с интервюто, за да разберат, кое работи добре 

при тях в ситуация на интервю. Чрез осъществяването му и получаването на обратна 

връзка в контролирана среда,  консултираните могат да упражнят и подобрят стила си 

на представяне. Така участиците имат възможността да добият увереност в своите 

умения за презентиране. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Дейности: Имитация на интервюта (с непознат интервюиращ, ако е възможно или с 

някой различен от основния консултант по ПЗ), които могат да бъдат записани на 

видео. Повторете работен лист „Съвети за преди интервюто“ от модул 3. 
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7.16 Обратна връзка за интервюто и финални заключения 

Резултати 

Тази сесия ще предостави на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация и инструменти за да: 

 получи обратна връзка от другите относно представянето си по време на 

симулираното интервю; 

 оцени обективно своите симулирани интервюта за работа; 

 достигне до по-добро разбиране относно собственото си представяне по време 

на процеса на подготовка за заетост. 

Обосновка 

Обикновено кандидатите получават малка или никаква обратна връзка относно 

представянето си на интервютата, поради резервираността на работодателите към 

откровенното обсъждане на резултатите на кандидатите или поради притеснения от 

евентуално подаване на съдебно оплакване срещу тях, или поради социални 

ограничения. Тази тенденция се засилва допълнително от последиците на 

увреждането и от липсата на информираност на широката общественост относно 

способностите на хора с частично или изцяло увредено зрение. Поради това 

търсещият работа човек с увреждане трябва да има шанс да оцени своите умения за 

интервю, чрез слушане или гледане на видеа от примерни симулирани интервюта. 

Също така да научи, как другите в групата са коментирали тяхното представяне на 

записа. 

Откровена обратна връзка от представителя на центъра за работа/бюрото по труда 

или агенцията за набиране на персонал, която се фокусира върху това какво другите 

виждат, чуват и чувстват, може да помогне на търсещия работа да види себе си, така 

както другите го/я виждат – какви характеристики виждат те, като техни истински 

таланти и силни страни. Тази дейност също така позволява на участника да практикува 

даването и получаването на обратна връзка. 

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Обсъждане: Важността на получаването на обратна връзка и ученето от другите, как 

да се подобри представянето по време на интервюта и в други свързани с работата 

социални ситуации; 
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Дейности: критика на записа от симулираното интервю (критично обсъждане на 

интервюто). Повтерете дейност „Какво търсят работодателите по време на интервю?“ 

(модул 3).  

 

 

7.17 Подготовка за първия работен ден  

Резултати 

Тази сесия ще предостави на търсещия работа човек с увреждания необходимата 

информация и инструменти за това: 

 как може да подобри своите шансове за чудесно първо впечатление, когато 

той/тя започва нова работа? 

 да му/й помогне да направи добро впечатление. 

 

Обосновка 

Започването за първи ден на работа е винаги голямо събитие за всеки. Като човек с 

увреждания, той/тя може да се чуди, как новите колеги ще реагират? В тази сесия 

консултантът по ПЗ трябва да даде полезни съвети относно това, как той/тя по-лесно 

да се интегрират на новото работно място. Когато неговият/нейният първи ден в нова 

фирма приближава, той/тя може да стане доста нервен/а. Две важни неща ще му/й 

помогнат да се отпусне. Първо Вие, като консултант по ПЗ, трябва да подчертаете, че 

ръководителят го/я е наел, защото е убеден в неговите/нейните квалификации. 

Ръководителят ще го/я подкрепя, тъй като никой не очаква, че служителят ще бъде 

супер-герой от самото начало. С времето той/тя се запознава с новата работа 

използвайки настоящите си знания и получавайки непрекъснато обучение. Вие, като 

консултант по ПЗ, трява да окуражите клиента си да не се притеснява за неща, които 

предстоят да се случат и че е най-добре да остави нещата да се случват по 

естествения им път. 

Вторият съвет е малко труден за „преглъщане“. Неговите/нейните колеги може никога 

до сега да не са имали контакт с човек с увреждане. Ако те се чувстват малко 

несигурни относно това, как да се държат в тази нова за тях ситуация, тогава Вашият 

клиент е точния човек, който да им помогне да се справят с това по лесен и спокоен 

начин. Имайте предвид, че неговите/нейните колеги няма да проявяват неуважение, 

заради увреждането. Точно обратното – колегите ще се отнасят с естествено уважение 

и може би ще го/я уважават повече, когато подходи към обсъждането на своето 

увреждане честно и откровено.  
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Това което колегите със сигурност трябва да знаят е дали на работното място 

съществува нещо, което представлява бариера за справянето ви, поради архитектурна 

или поведенческа бариера. Това може да е специална помощ или приспособление, 

външна услуга (например, преводач на жесто-мимичен език за хората със слухови 

увреждания) или просто случайна помощ от колегите. 

Някои увреждания са лесно забележими, но други са трудни за разпознаване, дори 

понякога са изцяло незабележими. Вие, като консултант по ПЗ, трябва да посъветвате 

и да помогнете на клиента да избегне всякакви недоразумения или слухове на 

работното място (например, ако клиента се нуждае да ходи до тоалетната няколко 

пъти на ден, за да си постави инжекцията с инсулин). 

В допълнение, консултанта по ПЗ може да включи дискусия относно възможни 

конфликтни ситуации и как те да бъдат разрешавани или още по-добре избегнати.  

Съдържание 

Тази сесия включва: 

Обсъждане: Как да се подготвите за първия си работен ден? Как да се държите с 

колегите и ръководителите? Как да поискате подходящи адаптации на работното 

място или помощни технологии? Как и кога е подходящо да разкриете своето 

увреждане? Как да потърсите подкрепа от своите колеги?  

Дейности: Работен лист „Твоите права при работа“, работен лист „Оставане на 

работа“, дейност „Съвети за задържане на работа“, тест „Как да се справяш с 

конфликти?“ (вижте модул 3). 
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на 
знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена заетост за хора с 

увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за консултанти по 

подкрепена заетост 
 

Модул 8 Кариерно консултиране – методи на пазара на труда 

Автор 
 

Асоциация UBITED, Турция 

Общи цели и задачи на 
модула 

Консултантите по ПЗ трябва да могат / да знаят как да:  
 

 Организират и предоставят кариерно консултиране. 
 Работят ефективно с партньори от други професионални 

групи. 
 Използват неформални механизми за подкрепа на 

кариерното развитие.  
 Предоставят ефективна подкрепа на кариерното развитие 

на други колеги и доставчици на услуги 

Обобщение на темите в 
съдържанието на модула 

„Кариера“ представлява многостранна концепция. Може да се 
разглежда от гледна точка на смислен път за постигане на нещо, 
усещане за цел и посока. Също така, обаче, включва идеи за 
прогрес и развитие, както на професионално, така и на лично 
ниво. В този смисъл, включва и идеята за учене през целия живот 
заедно с развитието на уменията.  
 
Кариерното развитие се занимава с бъдещите перспективи на 
хората – уменията, които искат да развият, какво искат да 
постигнат, като професионалист и като личност – с други думи да 
подсигурят бъдещата им работоспособност в бързопроменящия 
се пазар на труда.  
 
По-ефективното консултиране ще подпомогне развитието на 
знанията и ще облагодетелства, както хората с увреждания, така 
и работодателите и обществото като цяло. Ефективното 
кариерно консултиране е важно не само за клиентите, но и за 
организациите, в които те работят. И за двете страни е част от 
стратегията за постигане на устойчивост на промените, 
съпътстващи развитието.   
 
Разбирането, как да се мотивират работниците/служителите и 
знанията им в частност, често е критичен фактор в успеха на 
организацията. Обръщането на достатъчно внимание на 
кариерното консултиране е жизненоважно, не само за развитието 
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на уменията, но и за добра мотивация водеща до изключително 
представяне по време на интервю за работа или на самата работа 
чрез укрепване на ясно усещане за посока и смисъл. 
  
Има 3 важни елемента за бъдещото развитие на политиките и 
практиките за кариерно консултиране за консултантите по ПЗ: 

1. Липсата на ефективна стратегия за предоставяне на 
кариерно развитие на по-голямата част от персонала.  

2. Растящата роля на посредническите организации в 
предоставянето на подкрепа за кариерно развитие.  

3. Важността на способността на човека да придобие 
необходимите за успешно управление на кариерното 
развитие умения.  
 

 
Съдържание: 
 
8.1 Преглед на кариерното консултиране и включването на 
пазара на труда 
8.2 Разработване на програма за кариерно консултиране на хора с 
увреждания 
8.2.1 Професионално ориентиране 
 8.2.1.1. Професионално ориентиране в планирането на 
кариерното развитие 
 8.2.1.2. Идентификация на умения и компетенции на 
доставчик на ПЗ 
 8.2.1.3. Подкрепа при търсене на работа и съветване 
8.2.2 Подкрепа на заетостта 
 8.2.2.1 Достъп до свободни работни места 
 8.2.2.2 Подкрепа в процеса на кандидатстване за работа 
 8.2.2.3 Съчетаване на уменията с нуждите на работодателя 
 8.2.2.4 Работни места за придобиване на опит под формата 
на стаж/чиракуване 
 8.2.2.5 Подкрепа при интегрирането на работното място 
8.2.3 Проследяваща подкрепа 
 8.2.3.1 Достъп до услуги за подкрепа като инструмент за 
задържане на работно място  
8.2.4 Информация 
 8.2.4.1 Съвети, относно трудовото законодателство 
8.3 Валидност и надеждност на информацията за пазара на труда 
8.4 Случаи от практиката 

 

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 14 часа 
2. Практическа част (часове): 8 часа 
3. Оценяване (часове): 2 часа 
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Необходими 
образователни ресурси 

1. PC, лаптоп или таблет; 
2. Достъп до Интернет; 
3. E-mail адрес. 

Обучителни пътеки 1. Лекторна заетост: 6 часа 
2. E-обучение: 10 часа 
3. Практика: 8 часа 
4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Да бъде грамотен, да има основни познания за уврежданията и 
социалните дейности. 
2. Добри комуникационни умения. 
3. Основни ИКТ/компютърни/дигитални умения. 
4. Умения за работа в екип. 
5. Положителни нагласи и способност да изразява емпатия към 
хора с увреждания. 
6. Основни познания в сферата на работата с клиенти със 
специални нужди.  
Задължително е завършването на следните други модули 
преди началото на обучението: 
Няма модули, чието завършване е задължително преди 
започването на настоящия. 

Резултати от учене Знания: 
 Разбиране относно начини за мотивиране на 

работниците/служителите по отношение на кариерното 
им развитие.  

 Знания относно разработването на програма за кариерно 
консултиране за хора с увреждания.  

 Разбиране за естеството на услугите за хора, търсещи 
работа, отнасящи се до кариерно развитие и включване на 
пазара на труда.  

 Знаят как да оценяват валидността и надеждността на 
информацията за пазара на труда.  
 

Умения: 
 Умение да се мотивират работниците/служителите.  
 Умение за съставяне на индивидуални програми за 

кариерно развитие.  
 Умение за следване на стъпките за професионално 

ориентиране (професионално ориентиране в планирането 
на кариерата, идентификация на уменията, подкрепа при 
търсенето на работа).  

 Умение за обясняване на същността на подкрепата на 
заетостта на клиентите.  

 Умения необходими за откриване на свободни работни 
места.  
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 Умение за подкрепа в процеса на кандидатстване за 
работа.  

 Умение за оценка на валидността и надеждността на 
информацията за пазара на труда.  

 Умения за напасване на уменията на търсещите работа с 
нуждите на работодателите.  

 Подпомагане на клиентите в интегрирането им на 
работното място.  

 
Нагласи: 

 Повишаване на осведомеността на обществото относно 
заетостта на хората с увреждания.  

 Приложение на личностно-центриран подход спрямо 
всеки клиент в неблагоприятни от гледна точка на 
заетостта ситуации (липса на насоки, ограничена 
достъпност на информацията за свободни работни места и 
т.н.).  

 Увеличаване на нивото на осъзнаване на възможностите 
за кариерно развитие у хората с увреждания.  

 Повишаване на осведомеността относно нуждите и 
страховете на клиентите и работодателите.  

 Постигане на увереност при мотивирането на хората с 
увреждания при търсенето на работа. 

 Гъвкавост в процеса на кариерно консултиране.  
 Постигане на експертиза при съчетаването на уменията на 

търсещите работа с нуждите на работодателите.  
 Непредубеденост спрямо хората в техните желания и 

житейски ситуации.  

ECVET/ECTS точки ECTS = 1 кредит 
ECVET = 10% относителна тежест 

Оценяване (тип) Тест за самооценка 
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8.1 Преглед на кариерното консултиране и включването на 

пазара на труда 
Независим живот означава, че изискваме да имаме правото на същите избори и 

контрол върху ежедневието ни, които нашите братя и сестри, съседи и приятели 

без увреждания и другите членове в обществото приемат за даденост. Искаме да 

растем в семействата си, да ходим в кварталното училище, да използваме същия 

автобус, който и нашите съседи, както и да работим на длъжности, които са в 

съответствие с нашето образование и интереси, а така също и да създаваме 

собствени семейства. Тъй като ние сме най-компетентните експерти за 

собствените си нужди, ние трябва да споделяме решенията, които искаме, трябва 

да ръководим живота си – точно, както всички други. Затова трябва да се 

подкрепяме и да се учим един от друг, да се самоорганизираме и работим за 

политически промени, които да доведат до законова защита на нашите човешки и 

граждански права. Докато се отнасяме към нашите увреждания като към 

трагедия, ще бъдем съжалявани. Докато се срамуваме от това кои сме, нашите 

животи ще бъдат считани за безполезни. Докато оставаме тихи, други ще ни 

казват какво да правим. (Adolf Ratzka 2003 http://www.independentliving.org) 

 

През годините сме видяли значително развитие в секторите на образованието и 

социалните грижи в цяла Европа. Образованието все още се определя като 

жизнено важен компонент на социалната тъкан, заради постоянно 

увеличаващите се нужди в секторите на индустрията, производството и услугите, 

както и нестопанският сектор. Въпреки, че по принцип образователните 

институции се считат за консервативни, именно от тях започват промените. Ето 

защо, те трябва да бъдат реформирани, което през последните години е факт в 

редица държави от Европейският съюз (ЕС). Всъщност, 

образованието/обучението често се разглежда, като решаваща съставна част на 

http://www.independentliving.org/
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развитието и прогреса в обществото. През последното деситилетие, кариерното 

консултиране привлече голямо внимание в Европа, което доведе до 

провеждането на няколко инициативи на национално и международно ниво. Бяха 

проведени  няколко изследвания в отделни държави, което доведе до 

сравнителен регионален анализ в областта на кариерното консултиране в 

Европейския съюз и държавите от Европейската икономическа зона. Прегледите 

са фокусирани върху консултантските услуги в сектора на 

образованието/обучението и тези, свързани с трудовия пазар. Те отчитат начина 

за изпълнение на целите на пазара на труда – такива, като подобряване на 

напасването между изисквани и предоставяни умения, но също и политически 

инструменти, които да подпомогнат достигането на социално равенство и 

включване. В Европа, този подход се свързва с утвърдените принципи на 

социалното подпомагане, което продължава да се бори да осигури равенство за 

всички граждани, особено за тези в риск от социално изключване. Кариерното 

консултиране е широко разпространено в Европа и цели не само улесняване на 

автономията и способността за самостоятелно постигане на удовлетвореност, но 

и предоставяне на подкрепата, нужна през целия живот, когато и където е 

необходима. Това може да се постигне чрез осигуряване на необходимите умения 

за управление на образователните/обучителни и работните възможности за 

реализация на населението. 

 

По същия начин, в сектора на пазара на труда финансирането на Европейските 

обществени услуги за заетост често се обосновава с принципите на солидарност с 

маргинализираните групи, които нямат никакви квалификации, не са в процес на 

образование, заетост или обучение, а също така и тези, които са дълготрайно 

безработни. 
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Доставчиците на подкрепена заетост (ПЗ) работят като кариерни консултанти, 

когато предоставят информация, относно възможностите за реализация на 

пазара на труда, както и когато спомагат с определяне на необходимите 

компетентности; със съставянето на автобиографии и попълването на формуляри 

за кандидатстване за работа на хора с увреждания и др. 

 

Важно е да е налице добър анализ върху интересите, желанията, талантите и 

уменията на лицето с увреждане, както и да се отчита влиянието на 

неговото/нейното увреждане върху работата. 

 

Консултантите по ПЗ консултират  безработни хора с увреждания да намерят 

работа или да придобият нови умения, дори когато те не са работили дълго време 

и/или имат много малък или никакъв трудов опит. Струва си консултантът по ПЗ 

да поддържа постоянни връзки с трудовите посредници в бюрата по труда и 

други трудово-посреднически агенции, с цел да се улесни процеса по намиране на 

работа. 

 

От една страна, консултантът по ПЗ, действайки като кариерен консултант, 

трябва да осигури информация и съвети относно избора на кариера и да 

предложи допълнителни възможности за обучение на човека с увреждане. За 

ролята си на кариерен консултант, консултантът по ПЗ трябва да притежава вяра 

в положителния краен резултат, както и отлични комуникативни умения. Повече 

информация, относно различните роли на консултанта по ПЗ, може да намерите в 

Модул 5 на настоящия обучителен курс, както и в профила на професията 

„Консултант по подкрепена заетост“. 

 

Важно е консултантът по ПЗ да осъществява процеса на кариерно консултиране с 

акцент  върху осигуряването на помощ за идентифициране на възможностите за 
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подходяща кариера, съставянето на автобиография, идентицирането на 

пропуските в уменията, съвети относно това къде да се търси подходяща работа, 

помощ  в процеса на кандидатстване  и откриване на подходящи обучителни 

курсове за допълнително квалифициране. 

 

8.2 Разработване на програма за кариерно консултиране за хора с 

увреждания 
 

ЕС промотира активното включване и пълното участие на хората с увреждания в 

обществото. Този подход е също така в основата на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания, която също е ратифицирана от ЕС (05.01.2011) и 

ратифицирана от Българският парламент (10.12.2012). 

В съответствие с плана за действие на Европейската комисия за промотиране 

правата и пълното участие на хората с увреждания в обществото: подобряване на 

качеството на живот на хората с увреждания в Европа, целите на направление 5 

са:  

- да промотира заетостта на хората с увреждания на отворения пазар на труда 

като комбинира антидискриминационни и насърчителни мерки, с цел да се 

осигурят равни възможности за хората с уверждания;  

- да се опита да се справи с дискриминацията и да насърчи участието на хората с 

увреждания в професионалното ориентиране, консултиране, обучение и 

свързаните със заетостта услуги.  

Заетостта е ключов елемент от социалното включване и икономическата 

независимост на гражданите в работоспособна възраст. В сравнение с хората без 
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увреждания, нивото на заетост и активност сред хората с увреждания е много 

ниско. Все още има необходимост от създаване на политики за стимулиране на 

заетостта (в съответствие с работния потенциал на хората с увреждания) и да се 

обобщят подробни данни за характеристиките на предоставените възможности, с 

цел да се открият всички бариери за участие на хората с увреждания в общия 

пазар на труда. Подобряването на положението на хората с увреждания на пазара 

на труда ще бъде от полза не само за тях, но и за обществото, като цяло, тъй като 

хората с увреждания ще се превърнат в икономически-активни субекти. 

Кариерното консултиране и подкрепената заетост играят важна роля като 

подпомагат хората с увреждания да определят тези дейности, за които са най-

подходящи и да се насочат към необходимите действия за успешна бъдеща 

заетост или допълнително обучение. Жизнено важно е хората с увреждания да 

имат достъп до професионална оценка на уменията си, кариерно консултиране и 

при необходимост обучение, за да се подсигури развитието на потенциала им. 

Тази линия на действия формира основата за по-голямо участие на хората с 

увреждания в заетостта, осигурява избор на кариера и поставя основите на 

структури за подкрепа, чрез които да се подсигури реалното наличие на 

индивидуален избор. Всички мерки се прилагат с участието на работодатели и от 

държавния, и от частния сектор.  

Стратегията на Европейската комися  за хората с увреждания 2010-2020г., приета 

през 2010г., е изградена на принципите на Конвенцията за правата на хората с 

увреждания на ООН и взема предвид опита и резултатите, натрупани от 

предишния План за действие за лицата с увреждания на ЕС (2004-2010).  

Нейните цели са предприемане на действия в осем приоритетни области. Сред 

приоритетните сфери са заетост, образование,   обучение и социална защита.  
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1. Заетост: Цели значително увеличаване на дела на хората с увреждания, 

работещи на отворения пазар на труда. Те представляват една шеста от 

цялото население в работоспособна възраст на ЕС, но нивото на тяхната 

заетост е трайно ниско. 

2. Образование и обучение: Популяризиране на включващото обучение и 

ученето през целия живот за ученици и студенти с увреждания. Равният 

достъп до качествено образование и ученето през целия живот, ще 

позволят на хората с увреждания да участват изцяло в обществото и да 

подобрят качеството си на живот. Европейската комисия е започнала 

няколко образователни инициативи за хора с увреждания. Това включва 

създаването на Европейската агенция за развитие на образованието за хора 

със специални образователни потребности, както и създаването на 

специален отдел, с цел проучване и анализ на нуждите хората с 

увреждания. 

 

8.2.1 Професионално ориентиране  

 

Ключът към процеса за вземане на решения, относно кариерното развитие са 

добре обмислените решения и успешното кариерно планиране. Знанията за 

собствените ценности, умения и интереси, заедно с възможностите за кариера, ще 

доближат човека до кариера, която той  намира за удовлетворителна.  

 

Консултантите по ПЗ могат да съветват хората с увреждания, относно кариерното 

им развитие (развитие на настояща кариера или шансове за бъдеща такава), 

вземайки предвид следните основни принципи:  

- Независимост: Способност да работи самостоятелно,  по собствена 

инициатива, без необходимост от надзор. 
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- Социално благополучие: Желанието да се работи с приятелски настроени, 

емпатични хора, с които се чувстваш добре. 

- Личностно развитие: Желанието за отлични възможности и развитие на 

собствените умения и способности. 

- Креативност: Да се създава или извършва нещо оригинално, да бъде 

иновативен/а, дори смел/смела, да опитва нови неща. 

- Придобивки:  Желание за получаване на възнаграждение по-високо от 

средното;  Желание за добре платена работа. 

- Начин на живот: Способността да живее живота си по собствен начин, 

неограничаван/а от  обществото. 

- Престиж: Да вижда своята работа като важна за другите и обществото като 

цяло. 

- Алтруизъм: Желанието да бъде сигурен/а, че собствената работа 

допринася за щастието, благополучието и здравето на другите. 

- Сигурност: желанието да се чувстваш сигурен/а, че няма да загубиш 

работата си или да можеш да се приспособиш лесно при промени. 

- Ръководство и лидерство: Желанието да се увличат и ръководят другите. 

- Физическа активност: Желанието да бъдеш активен на работа. 

- Обкръжение: Желанието да работиш в удобна и привлекателна среда, на 

естетически приятно място. 

- Пътуване: Желанието да имаш шанс да пътуваш по работа, в региона, в 

страната и на международно ниво. 

- Установеност: Желание или нужда от работа, която не изисква преместване 

на друго място за живеене. 

- Семейно-ориентирани компании:  Желание за работа за организация, която 

предлага гъвкаво работно време и благоприятни за семейството работни 

условия. 
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- Майчинство: Желание за работа по направление или в организация, в която 

майчинството се приема с положителна нагласа. 

- Зачитане на многообразието: Желание за работа в организация, в която 

има позитивна нагласа към различията между хората. 

 

8.2.1.1 Професионално ориентиране и кариерно планиране  

Консултантите по ПЗ помагат на хората с увреждания да: 

 създадат автобиография/CV; 

 да търсят и кандидатстват за работа; 

 разбират тенденциите на пазара на труда; 

 търсят допълнителни (преквалификационни) курсове и обучителни 

програми (ако е необходимо); 

 да намират финансиране за подкрепа (напр. ползване на обществен 

транспорт) и обучение; 

 идентифицират собствени ключови силни страни и умения; 

 изследват възможности за кариера; 

 намират достъпни методи за подкрепа; 

 избират обучителни пътеки, които пасват на стила им на живот; 

 развиват план за действие за постигане на целите; 

  

8.2.1.2 Идентифициране на уменията и компетентностите на 

консултанта по ПЗ 

 

Успешните кариери се изграждат на две нива – знания и умения. В основата на 

всяка кариера има теоретична база и набор от трайни преносими умения. 

Преносимите умения са личностни умения, ефективни писмени и устни 

комуникативни умения, управление на данни, разпределяне на бюджети и 
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планиране на времето. Те се наричат „преносими“ умения, тъй като те лесно се 

пренасят от едно работно място на друго.  

 

Консултантите по ПЗ могат да добият специфични компетентности в сферата на 

кариерното консултиране. Знанията, уменията и способностите, които 

консултантите по ПЗ, трябва да имат са изброени в таблицата и са включени в 

профила на професията: 

 

Знания Умения и способности 

- Индивидуални нужди на хората с 
увреждания; 

- Добро познаване на 
законодателството, отнасящо се до 
човешките права и хората с 
увреждания на международно и 
национално ниво; 

- Достъпни програми за финансиране; 
- Кариерно планиране, анализ и 

подготовка за първи работен ден.  
 

- Ориентация към развитие;  
- Идентификация на подходящи 

адаптации на работната среда 
(физическа достъпност, помощни 
технологии и т.н.); 

- Познаване на етикета за общуване с 
хора с увреждания и ясна 
междуличностна комуникация;  

- Цялостно консултиране по въпросите 
на кариерно развитие и стимулиране 
на мотивация за работа;  

- Съветване, координиране, планиране 
и системна социализация на нуждите 
на човека с увреждания. 

Таблица: Знания, умения и способности на консултанта по ПЗ 

 

8.2.1.3 Подкрепа при търсене на работа 

 

Консултантът по ПЗ трябва да предложи следните услуги за подкрепа при 

търсене на работа: 

 

– Лична помощ при определянето на целите и стъпките на плана за действие; 
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– Съветване и помощ при подготовката на автобиография и кандидатура за 

работа; 

– Практическо обучение за повишаване на работоспособността и уменията за 

работа; 

– Възможности за организиране на опит (стаж) в реална работна среда; 

– Подкрепа за изграждане на подходящ имидж, подбор на работно облекло и 

помощно оборудване; 

– Достъп до помощни средства и офис оборудване по време на търсене на 

работа; 

– Съветване, относно подходящите работни места в подходящо направление 

– Безплатна интернет връзка за търсене на работа онлайн, когато той/тя 

посещава офиса на доставчика на ПЗ. 

 

Доставчика на ПЗ може да използва следните канали, за да осигури подкрепа и 

съвет по време на търсенето на работа. Това са: 

1. Бюра по труда 

2. Панаир на кариерите/кариерни форуми 

3. Публикации в пресата 

4. Мрежи от социално-активни работодатели 

5. Публикации в социалните мрежи 

6. Лични контакти 

 

8.2.2 Подкрепа на работното място 
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Това е услуга за хората с увреждания, които са оценили необходимостта от 

дългосрочна, редовна, продължаваща подкрепа на работното място. Тя подпомага 

хората с увреждания да си осигурят и да се задържат на работа.  

 

Съгласно сравнителния доклад от резултатите от проучването на доставчиците 

на ПЗ в държавите на партньорите по проекта (Интелектуален продукт 1), 

проектът „Coach@Work“ планира да преодолее горепосочените пропуски във 

всички партньорски държави чрез следните основни дейности: 

- подкрепа за установяването на ясна законова рамка за националното включване 

на ПЗ в държавите на партньорите по проекта;  

- насърчаване на социалната кохезия и социалното включване за постигане на 

единство, чрез дейности по осигуряване на подкрепена заетост, което ще увеличи 

толерантността на хората, спрямо групите в неравностойно положение в 

обществото и ще помогне за намаляване на предразсъдъците във всички 

партньорски страни; 

- увеличаване на нивото на корпоративната социална отговорност, в което важна 

роля за промотирането на услугите по ПЗ може да играе, както държавният, така 

и частният сектор; 

- засилване на връзката между изискванията на пазара на труда и програмите на 

професионално образование и обучение (ПОО), в системата на ПОО; 

- подобряване на капацитета на партниращите си организации, работещи в 

сферата на осигуряване на професионално обучение за консултанти по ПЗ, 

особено в сферата на стратегическото развитие, управление, лидерство, качество 

на предоставяното обучение и конкретни дейности, насочени към хората с 

увреждания; 
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- увеличаване на участието в обучение и заетост, чрез развитието на качествено 

кариерно ориентиране, консултиране и услуги по подкрепена заетост. 

8.2.2.1 Достъп до свободни работни места 

 
Консултантите по ПЗ помагат на лицата (с увреждания), търсещи работа, да 

планират „къде искат да отидат?“ и „как да стигнат до там?“. Доставчиците на 

услуги по ПЗ могат да им помогнат да: 

- Създадат ясна картина на своите умения, способности и нужди, тясно 

свързана с професионалния им живот; 

- Го/я подкрепят да постигне разбиране относно условията за намиране и 

запазване на работа; 

- Дадат съвет и подкрепа, относно професионални въпроси;  

- Подпомогнат търсенето на работа – включително помощ при съставяне на 

автобиография/CV, достигане до работодатели, попълване на формуляри 

за кандидатстване за работа и явяване на интервюта за работа.  

 
Достъпът до свободни работни места включва изучаване на пазара на труда, за да 

се идентифицират възможности за работно място, подходящи за конкретните 

хора с увреждания, търсещи работа. Основният критерий за пригодност е 

работата да е в съответствие, както с индивидуалните интереси и цели на 

консултираното лице, така и с неговите/нейните способности. Друг критерий за 

оценка на възможността, са нуждите на работодателя. Доброто разбиране на 

работодателите и компаниите е абсолютно наложително. 

 

 

8.2.2.2 Подкрепа по време на кандидатстване за работа 
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Когато хора с увреждания кандидатстват за работа е важно да се знае какво 

представлява механизмът за подбор на персонал за конкретната позиция. 

Консултантът по ПЗ може да помогне на своя клиент като го/я води стъпка по 

стъпка през процеса, което вкючва информиране, относно съставянето на 

подходящите автобиография и мотивационно писмо, попълване на формуляри за 

кандидатстване на работа, предварително тестване на уменията, проверка на 

препоръки и данни, практикуване на интервюиране преди реална среща с 

работодателят (или негов представител) и процес на наемане и стартиране на 

работа.  

Консултантите по ПЗ помагат на търсещите работа хора с увреждания да следват 

основните стъпки по кандидатстването за работа, които обикновено са: 

1. Идентифициране на уменията и интересите на търсещия работа 

- Първата стъпка на успешното търсене на работа е да се помисли за това, 

какво той/тя иска да прави и колко добре неговите/нейните умения, 

ценности и интереси пасват на очакванията му/ѝ за работата; 

- Определете, дали той/тя се нуждае от придобиване на допълнителни 

умения или опит/допълнително обучение, което да го/я направи по-

конкурентен/тна на пазара на труда. 

2. Съставяне на документи и внимателно подбрано присъствие в 

социалните мрежи. 

- Помощ при съставянето на мотивационно писмо за всяко отделно работно 

място.  

- Упражнения за писане на мотивационни писма.  

- Помощ при събиране на лично портфолио и писма с препоръки, в случай, че 

има нужда от такива. 

- Съвети при поддържането и включване на информация на профили в 

социални мрежи (напр. Facebook, LinkedIn, Twitter), с цел осигуряване на 

представителен имидж и подходящо присъствие онлайн. 
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3. Работодателите и търсещите работа потвърждават, че създаването на 

мрежа от контакти е много силен инструмент за намиране на работа. 

Много свободни работни места се заемат от кандидати, които 

работодателите познават, чрез мрежата си от контакти. Тази мрежа също 

така му/й помага да направи документите подходящи за конкретната 

работа в компанията преди подаването им. 

4. Проучване на типа работа, която е в обхвата на интересите и/или 

уменията на лицето с увреждане 

- Фокусирайте търсенето върху набелязването на перспективни 

работодатели в сферата на интересите и/или местожителството на 

консултирания/та. 

5. Приспособяване на кандидатурата (автобиография, мотивационно 

писмо, препоръки и др.), спрямо всяка отделна работна позиция, от 

която лицето се интересува и чак след това кандидатствайте. 

- В допълнение към кандидатстването онлайн по имейл и сайтове за работа, 

може също така да посещавате заедно кариерни форуми.   

6. Поддържайте досие на клиента. 

- Организационният подход ще му/й помогне да следи контактите, срещите 

и последващата информация в процеса на търсене на работа.   

- Следене на резултатите от кандидатстването.   

- Ако организацията, предлагаща свободна работна позиция, е заявила „без 

обаждания по телефона“ или „без имейли“, следвайте нейните инструкции.   

7. Подгответе го/я за интервютата 

- Дори и да се справя добре в интервютата за работа, продължавайте да ги 

упражнявате; 

- Някои интервюта може, да изискват създаването и представянето на 

презентация. 

- Уверете се, че той/тя е облечен/а в подходящия професионален стил.  
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8. „Придружавайте“ клиента във вземането на решение относно това 

дали да приеме предложението за работа или не 

- Създайте списък на плюсовете и минусите, за да помогнете на клиента да 

определи дали работата съответства на това, с което иска да се занимава. 

9. Учете го/я да бъде успешен/а на работното си място 

- Когато той/тя е готов/а да започне, посъветвайте го/я относно това, което 

трябва да направи за да задържи работата и се уверете, че е подготвен/а да 

бъде успешен/а на работното място. 

 
 

8.2.2.3 Съчетаване на уменията с нуждите на работодателите 

 
Несъответствия в уменията се появяват, когато работниците/служителите имат 

или повече или по-малко умения, от колкото изисква работата. Някои 

несъответствия са непреодолими, тъй като пазарът на труда включва вземането 

на комплексни решения от работодатели и работници/служители, които зависят 

от твърде много външни фактори, а голямото и постоянно несъответствие между 

двете струва много на работодателите, на служителите и на обществото, като 

цяло. 

Процесът на откриване на съответствие между лице, търсещо работа с 

разностранна квалификация и наличните работни места не е автоматичен. 

Липсата на баланс между осигуряването на хора с различни специализирани 

умения и нуждата от тях съществува във всяка икономика в различна степен. 

Едно от често срещаните несъответствия в уменията е последица от 

индивидуалния избор на образование и последващите възможностите за работа, 

причина за която е погрешна информация относно възможностите на пазара на 

труда. Резултатът много често е липса на умения или съществени пропуски в тях, 

а също и несъответствие в квалификацията. (Таблица 2) 
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Недостиг на умения  Търсенето на конкретен тип умения 

увеличава броя на обучаваните за това 

умение хора в равна степен с нивата на 

заплащане.  

Несъответствие в квалификацията  Нивото на квалификацията и/или сферата 

на квалификацията са различни от тези, 

които се изискват за адекватно 

изпълнение на длъжността.  

Твърде висока/твърде ниска 

квалификация/образование  

Нивото на квалификацията/образованието 

не съответства на изискването за дадената 

работа. 

Пропуски в уменията  Типът или нивото на уменията са 

различни от необходимите.  

Твърде много/твърде малко умения  Нивото на уменията е по-високо(по-ниско) 

от необходимите за работата. 

Таблица 1: Форми на несъответствия в уменията (Източници: Cedefop 2010; OECD 2011) 

 

Намирането на съвпадение между квалификацията на търсещия работа и 

изискванията за заемане на длъжност/изпълнение на работа е много важна 

стъпка. Консултантът по ПЗ помага на консултираното лице да свърже 

примерите, които показват опита, уменията и знанията му/й, с изискванията на 

работодателя. Също така помага да направи следното: 

– Да реши, дали конкретната работа показва неговите/нейните таланти по 

възможно най-добрия начин; 

– Да си представи как ще се впише на съответната работна позиция; 

– Да състави своето мотивационно писмо и автобиография за позицията. 
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Консултантът по ПЗ помага на търсещото работа лице с увреждания да си 

отговори на въпросите: 

– Какви качества и умения имам и мога да предложа на работодателя? 

– Какви дейности ме активизират? 

– Каква работа/роля ще пасне на моите качества, умения и интереси? 

 

Това дава възможност на консултантът по ПЗ да сподели своите идеи с клиента 

си, както и да разбере, какво го/я привлича и развива талантът му/й. 

 
 
 

8.2.2.4 Работни места за придобиване на опит под формата на 

стаж/чиракуване 

 
Работните места за придобиване на опит (стаж, чиракуване) дават на търсещия 

работа шанс да добие реален опит в сферата, в която желае да работи. Те могат да 

бъдат безценно средство за навлизане в света на избраната кариера. 

 

Най-важното при този тип заетост е че тя му/й осигурява възможността да се 

захване реално с работата, която желае – да изпълнява крайни срокове и да 

работи в екип. Тъй като назначението при стажуване може и да разшири 

неговите/нейните знания, то също така му/й помага да научи повече за работата 

или бизнес сектора. 

 

Продължителността на назначението зависи, както от сферата на работа, така и 

от самия работодател. По-добре е тя да се ограничи от един ден до една седмица 

за определен период от време. 

 

Ползите от назначението за търсещите работа хора с увреждания включват: 
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– Изясняване на целите в кариерата;  

– Знания относно начина, по който организациите работят и 

предизвикателствата, които срещат; 

– Увеличаване на личните умения и знания; 

– Създаване на контакти; 

– Разбиране относно определена работа или отрасъл. 

 

Ползите от назначението могат да включват: 

– Ръководител, който може да даде препоръка при бъдещо кандидатстване 

за работа; 

– Посещение на вътрешно-фирмени обучения; 

– Заплащане (по-вероятно е при по-дълъг срок); 

– Поемане на разходите за пътни или храна. 

 

8.2.2.5 Подкрепа при интегрирането на работното място 

 
Консултантът по ПЗ се свързва с работодателите, за да направят необходимите 

адаптации, които да позволят на работника/служителя да изпълнява своята 

работа. Повечето работодатели биха искали да правят възможно най-малки или 

никакви адаптации. Типовете адаптации, които може да бъдат полезни, включват 

следното: 

– При оценяването на кандидатите за работа, имайте предвид, че те 

може да не дадат добра представа за уменията си по време на 

интервюто. Търсещите работа хора с увреждания често не се справят добре 

на интервюто поради своите трудности в социалното взаимодействие, 

породени от липсата на необходимите условия (разумни адаптации). 

Вземайте го предвид, когато оценявате способностите на клиента. 
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– Убедете се, че инструкциите са точни и последователни. Опитайте се да 

му/й дадете точни насоки от самото начало как точно да изпълни всяка 

задача – от началото до края. Не предполагайте, че човек може да разбере 

какво имате предвид само от неформални наставления. Най-добре, 

осигурете инструкциите в писмен вид. В някои случаи е подходящо да 

помолите човека да повтори инструкциите, с цел да потвърдите, че те са 

разбрани правилно. 

– Създайте добре структурирана среда за работа с клиента. Помогнете с 

приоритизирането и организирането на задачите в работния график за 

дневните, седмичните и месечните дейности, разбивайки обемните задачи 

на малки стъпки. Работникът/служителят ще оцени точната информация, 

относно времето на започването и завършването на дадената задача и това 

ще му/й помогне да навлезе в работния ритъм с почивки и обяд. 

– Изяснете очакванията към работата. Може да се наложи работодателят 

да бъде по-подробен относно очакванията, които има към членовете на 

екипа. В допълнение към описанието на работата, консултантът по ПЗ 

понякога трябва да обясни етикета и неписаните правила на работното 

място. 

– Осигурете любезна, но пряка обратна връзка. Убедете се, че тя е честна, 

конструктивна и последователна. Ако човекът извърши задачата 

неправилно, не загатвайте или предполагайте, какъв е проблема. Вместо 

това, обяснете тактично, но ясно защо задачата е грешно изпълнена, 

проверете дали сте разбрани и обяснете, как точно може да се изпълни 

правилно. Бъдете наясно, че съществува вероятност човекът да е бил обект 

на некоректно отношение в миналото и да бъде особено чувствителен към 

критиката. Затова давайте положителна обратна връзка, когато е 

подходящо. 
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– Редовно правете преглед на представянето. Както с всички други 

работници/служители, консултантите по ПЗ трябва да провеждат редовни 

лични срещи с човека с увреждане и да правят преглед на представянето 

му, да дават общи коментари и предложения за възможни подобрения. 

Когато това е човек с увреждания, честите и кратки разговори могат да 

бъдат по-добрия вариант, отколкото дългите сесии на по-редки интервали. 

– Осигурете допълнително обучение и мониторинг. Когато човек с 

увреждане започне работа или поеме нова отговорност, ясното и 

структурирано допълнително обучение е безценно. То може да се осигури 

неформално на самото работно място – от ръководителя, колеги или 

ментор, или може да приеме формата на друга форма на обучение. 

– Осигурете ментор или просто по-опитен колега на работното място, 

който е емпатичен и има желание да подкрепя, съветва и подпомага при  

интегрирането на човека с увреждане на работното място. 

– Предложете подкрепа в стресиращи ситуации. Хората с увреждания 

могат да бъдат педантично точни и може да развият тревожност, ако не се 

представят идеално. Покажете им, че е възможно да допуснат грешки 

поради други фактори. 

– Имайте предвид изострянето на някои сензорни модалности и 

чувствителността им  и позволете на работника/служителя с увреждане да 

прави приспособления, като например да ползва слушалки, да смени типа 

на лампата за осветление или да поиска почивки, в ситуации на висока 

сензорна натовареност, като например висока степен на шум. 

– Имайте предвид, че поддържането на зрителен контакт може да бъде 

особено изтощителен за клиента с определени типове увреждане и не 

интерпретирайте погрешно липсата на такъв, като неуважение или 

невнимание. 
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– Съчетайте работните задължения на работника/служителя с 

неговата/нейната нужда от предвидимост и рутина. Когато е възможно, 

осигурявайте предварително предупреждение за промени и дайте на 

работника/служителя време за адаптация и преход. 

– Давайте ясна и директна обратна връзка на работника/служителя, в 

случаите, когато той/тя се държи по начин, който изглежда неуважителен 

или неподходящ за дадената ситуация. 

 

8.2.3 Подкрепа на работното място 

 

ПЗ предлага продължителна подкрепа от консултанта по ПЗ, с цел да се поддържа 

дългосрочна заетост за хората, които преди не са могли да успеят на трудовия 

пазар. 

Консултантът по ПЗ създава план за продължителна подкрепа на 

работника/служителя, базиран на анализ на индивидуалните му/й нужди и 

проблеми в заетостта и осигурява подкрепа, включително и консултиране на 

работното място, както и периодични проследяващи развитието услуги. 

 

Услугите по подкрепа на работното място, трябва да включват мониторинг на 

работното място на всеки клиент в процес на ПЗ, поне два пъти месечно, с цел да 

се постигне стабилна заетост. Изключение правят случаите, в които поради 

някакви особени обстоятелства, по специална молба на работника/служителя, в 

индивидуалния му план на услугите на услугите, тя е заместена от мониторинг от 

разстояние и базирайки се на тази оценка се координират специфичните услуги, 

които са необходими за поддържането на стабилност в работата. Ако 

мониторингът от разстояние е определен като подходящ, то той трябва да 
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включва минимум две дистанционни срещи с клиента и един контакт с 

работодателя всеки месец. 

 

 

8.2.3.1 Достъп до услуги за подкрепа, която е необходима за задържане 

на работното място  

 

Поддържането на заетостта може да бъде малко трудно за хората с увреждания. 

Консултантът по ПЗ прави списък, за да подпомогне на работника/служителя и да 

го посъветва какво да направи.  

Списъкът, който може да предоставите на клиента, може да включва следните 

препоръки към него/нея: 

- Дайте си време, за да се приспособите към новата среда. Може да е 

стресираща появавата на нов  член на екипа , както за Вас, така и за екипа, 

към който се присъединявате.  

- Понякога някои членове на екипа може да приемат новия човек като бреме, 

някой, с който ще трябва да прекарат много време за обучение. Най-

доброто нещо, което можете да направите за себе си, когато започвате нова 

работа, е да бъдете позитивни, да осъзнавате, че ще е необходимо известно 

време, докато свикнете с хората, с които ще работите и начина, по който те 

извършват работните си задължения.  

- Съществува крива на знанията, свързана със започването на нова работа. 

Да си мислите, че може да започнете нова работа и да усвоите всичко от 

веднъж, само ще добави стрес към вече стресиращата ситуация. 

- Дайте си поне две работни седмици, за да добиете добро впечатление за 

работата. В първите няколко седмици, в които сте там, се опитайте да 

бъдете най-позитивния човек, който можете да бъдете, покажете своята 

отдаденост и желание да учите. Задавайте въпроси. 
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- Без значение дали това са първите Ви седмици на заетост или работите от 

много години, трябва винаги да имате предвид задържането на работата. 

Не е препоръчително да се чувствате твърде спокойни и твърде комфортно 

при днешната динамична и постоянно променяща се работна среда. 

Доказването на Вашата стойност за работата, която вършите, трябва 

винаги да бъде задача, така важна за Вас, както в денят, в който сте 

започнали работа.  

- Бъдете креативни и давайте предложения. Ако имате добри идеи, които 

биха могли да бъдат от полза на компанията, споделете ги. Дори и да не 

изпълнят идеите ви, работодателите оценяват, когато работниците мислят 

за нуждите на компанията. 

- Бъдете екипен играч, опитайте се да вървите заедно с колегите, 

изслушвайте ги и уважавайте идеите им. 

- Посветете се на поддържане на актуалността си в сферата си на работа; 

възползвайте се от възможностите за усъвършенстване и професионално 

развитие. 

- Бъдете позитивни относно допълнителната работа след края на работния 

ден или през почивните дни, от време на време. Това ще демонстрира 

Вашата гъвкавост и екипната Ви нагласа.  

- Останете непредубеден по време на конфликт, участвайте в дискусиите за 

решаване на проблемите на работното място. 

- Ако получите негативна обратна връзка или критика, относно качеството 

на работата, която сте извършили, останете позитивни и поискайте 

препоръки как да подобрите своето представяне. Вашите колеги ще бъдат 

доволни да разберат, че можете да понесете конструктивна критика и да 

отговорите адекватно.  
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8.2.4 Информация 

 

Има правила относно това, как работниците/служителите да извършват своята 

работа в дадената организация като например от колко до колко часа да работят, 

колко често трябва да почиват и др. Тези правила могат да бъдат зададени по 

различен начин от различните работодатели. Задължително е, обаче, 

работодателят да запознае работника/служителя с условията на трудовия му 

договор, длъжностната му характеристика, правилника за вътрешния ред на 

организацията и да му проведе съответните инструктажи по безопасност на 

труда, преди започване на работата. 

 

Всички работници, без значение от броят на изработените часове за седмица, 

имат право да получават писмено извлечение от работодателя си, което дава 

следната подробна информация: 

- Длъжност 

- Заработка 

- Отработени часове 

- Използван отпуск 

- Обезщетение за болнични 

- Социални и здравни осигуровки 

 

В зависимост от условията на регистрирания трудов договор, може да има и 

допълнителна информация, но тя трябва да съдържа минимално изикваната от 

трудовото законодателство информация.  

 

8.2.4.1 Съвет, относно трудовото законодателство 

 
Работниците/служителите получават различни права/задължения, в зависимост 

от типа на заетостта. Тя може да бъде:  
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- На пълно работно време 

- Почасова заетост/непълно работно време 

- Временна за определен срок 

- Временна, за извършване на определена работа 

- Работа до 5 дни в месеца 

 

Задължение на работодателя е да уведоми работника/служителя за условията, 

прилагани в съответствие с договора за трудово-правни взаимоотношения, който 

сключват. Това включва инструктаж, относно вътрешния ред и безопасност на 

труда, както и подробна длъжностна характеристика, в която са описани 

трудовите правила, права и задължения на работника/служителя. Да предостави 

информация относно правните основания по Кодекса на труда, на които се 

сключва договора и типа заетост, която се договаря между тях, Съществува 

възможност за сключване на граждански договор, който може да бъде за 

определен период от време или за извършване на определена работа. В този 

случай условията по заетостта се договорят в самия договор. В случай, че двете 

страни сключат трудов договор, работодателят е длъжен спазвайки трудовото 

законодателство, да предостави определени права. Те могат да варират, в 

зависимост от заеманата длъжност. Може, обаче, да се каже, че работодателят е 

задължен да предостави на работника/служителя, поне:  

- Отпуск по майчинство (родителство), болест и други сходни права; 

- Годишен платен отпуск; 

- Право на неплатен отпуск; 

- Болничен за гледане на болен член от семейството; 

- Отпуск в служба на обществото (напр. явяване в съд и т.н.); 

- Почивки по време на  националните празници и официалните неработни 

дни; 
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- Предизвестие при прекратяване на трудовия договор и изплащане на 

обезщетения, в съответствие с трудовото законодателство; 

- Вярна справка за отработеното време, осигуровки, данъци и т.н. 

  

Гъвкавостта на работното място позволява на работодателите и 

работниците/служителите да договарят помежду си работните условия, които ги 

удовлетворяват. Това помага на работника/служителя да поддържа баланса 

между работата и личния си живот и може да помогне да се подобри 

продуктивността и ефективността на работата. Има няколко официални начина, 

да се оформи такъв вид документ: 

- Граждански договор за извършване на определена дейност; 

- Трудов договор за работа до 5 дни в месеца; 

- Постоянен или срочен трудов договор за 4 или 2-часов работен ден; 

- Постоянен или срочен трудов договор с ненормирано работно време. 

 

Ефективното управление на работното време и условията на труд създава 

хармонична и продуктивна работна среда, която е преимущество, както за 

работника/служителя, така и за работодателя. Най-добрите в бизнеса винаги 

подобряват своите технологии, с цел да останат конкуретноспособни в сферата си 

на дейност. За да са в състояние да направят това, работниците/служителите и 

ръководителите трябва да отговарят на високи стандарти. Високият стандарт 

означава:  

- Увеличаване на продуктивността; 

- Ангажирани и отдадени работници/служители; 

- Задържане на добрите работници/служители. 

 

Лошо представящите се работници могат да имат ефект върху бизнеса, наример: 

- Неудовлетворени потребители или клиенти; 
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- Намалена производителност; 

- Голямо текучество на персонала; 

- Демотивация и оттам разпространение на лошото представяне у другите 

членове на екипа. 

 

Незадоволителните резултати или лошото представяне са налице, когато 

работника/служителя не изпълнява качествено своята работа или поведението 

му е неприемливо за работата. Те включват:  

- Непокриване на необходимите стандарти или неизпълнение на трудовите 

задължения;  

- Игнорирането на фирмената политика, правила или процедури; 

- Неприемливо поведение на работното място (напр. разказването на 

неподходящи шеги); 

- Разрушително или негативно поведение на работното място (напр. 

постоянни негативни изказвания, относно компанията). 

 

Най-добрият начин да се справим с незадоволителните резултати е на първо 

място, да се убедим, че сме предприели необходимите мерки това да не се допуска. 

Ключът е в комуникацията.  

Стъпките, които можете да предложите на работодателите да предприемат с цел 

превенция, включват: 

- Създаване на списък с очакванията към поведението и резултатите от 

дейността към описанието на позицията; 

- Вземане на мерки по спорни въпроси, колкото е възможно по-скоро; 

- Редовен преглед и анализ на представянето, спрямо първоначалните 

очаквания; 

- Окуражаване на работниците/служителите да споделят с ръководителя или 

работодателя въпроси или притеснения. 
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Ако работникът/служителят се справя незадоволително, може да бъде 

организирана лична среща между него и работодателя, за да се обсъди 

ситуацията. Добра идея е работодателят да съобщи на работника/служителя за 

какво е срещата и да го/я попита дали желае да доведе със себе си човек за 

подкрепа.  

Съветите към работодателя за тази среща могат да включват още:  

- Бъдете ясен/ясна относно това, какви са проблемите или притесненията и 

изслушайте другия човек; 

- Уверете се, че  и двете страни са обсъдили и са съгласни с разрешението, и са 

приели ясни и разумни стъпки за подобрение; 

- Документирайте срещата и резултатите. 

 

В случай, че клиентът с увреждане въпреки всичко прецени, че работата не е 

подходяща за него и напусне или работодателят счете за нужно да прекрати 

трудово-правните им взаимоотношения, услугите по ПЗ продължават докато 

условията и регламента на услугата го позволяват. 

 

8.3 Валидност и надеждност на информацията, относно пазара на 

труда 
 

Консултантите по ПЗ трябва редовно да актуализират своите познания, относно 

пазара на труда, чрез проверка, придобиване и споделяне на знания и с други 

професионалисти на пазара на труда. Има много силни и надеждни източници, 

най-вече финансирани от държавата, които са достъпни за тези, които не се 

притесняват от използването на големи обеми от данни. Допълнително, много 

кариерни консултанти, трудови посредници и други са създали свои собствени 
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ресурси (уеб сайтове) за информация за трудовия пазар, която те използват с 

клиентите си. Очевидно, консултантите по ПЗ трябва да извършват свое 

собствено проучване на информацията за трудовия пазар и да работят в 

сътрудничество с другите, за да разширят и задълбочат своето разбиране за него. 

Организациите трябва да намерят начини, включително креативна употреба на 

информационни и комуникационни технологии (ИКТ), за да подкрепят този 

процес на трансфер на знания. 

 

Консултантите по ПЗ често откриват, че когато търсещите работа имат 

увреждания, на първо място те задават въпроси относно възможностите си за 

бъдеща кариера. Често, те се чувсват зле подготвени и не знаят към кого да се 

обърнат за основна информация или за експертен съвет и насоки. 

 

Консултантите по ПЗ са връзката между пазара на труда и търсещите работа. В 

бързопроменящия се свят не е изненадващо, че те особено ценят погледа на 

професионалните консултанти, защото той им дава достъп до експертни 

познания и контакти, а от там и към по-висока степен на увереност в 

реализацията си. Затова, свързването им с трудовия пазар не е единствената цел 

на кариерното консултиране, трудно е да си представим някакви адекватни 

опити в кариерното консултиране, които да са изцяло отделени от разбирането 

на информацията за трудовия пазар.  

 

Инструментите, които могат да подкрепят консултантите по ПЗ в научаването на 

информация за пазара на труда, са: 

- Самооценка: Рефлексия върху това, каква увереност и знания има 

консултанта по ПЗ, когато използва информацията относно трудовия пазар 

на практика; 
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- Разширение: Търсене на информация във форуми за онлайн дискусии, 

относно коментари за проблемите, свързани с информацията за пазара на 

труда; 

- Помощен механизъм: Търсене на информация в онлайн библиотеки за 

подпомагане на ученето и практиката; 

- Действие: Редица дейности, които прехвърлят наученото в практика. 

 
 
 

8.4 Случаи от практиката 
 
Подкрепената заетост е допринесла за подобряването на качеството на живота на 

хората с увреждания, позволявайки им да станат активни участници в 

обществото. Има положително влияние върху семействата на 

работниците/служителите и самите клиенти, които се възползват от облагите, 

които получават от работата си. Силата на ПЗ е в това, че позволява на човека с 

увреждания да навлезе в реалния свят на работата, чрез фокусиране върху 

индивидуалните способности и чрез осигуряване на различни нива на 

индивидуализирана подкрепа, в зависимост от нуждите. 

 

Подкрепа и съвети се предоставят и на работодателите. ПЗ е също така важна 

методология за работодателите в търсене на това, как да организират процесите 

в компанията и да подпомогнат създаването на нови работни позиции или да 

променят същесвуващи такива, по такъв начин, че да улеснят включването в 

изпълнението на работната роля на хора с увреждания. 
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Случай 1: Моделът на ПЗ в действие  

 

Валерия работи в магазин в Брюксел. Работодателят няма опит в наемането на 

хора с увреждания и започва пробно, за по няколко часа на седмица. 

Работодателят открива, че Валерия може да прави повече, отколкото е очаквал. 

Увеличава работните й часове и й дава повече задачи за изпълнение, отколкото в 

началото. Нейната работа е да контролира стоката в магазина и склада. 

 

Важен аспект на подкрепата, която й е осигурена от консултанта по ПЗ, е 

стимулирането на съдействието с колегите. Следва, мониторинг на развитието и 

съветването на работодателя и работника/служителя. Осигурено е и 

консултиране на работното място от работодателя. 

 

Случай 2: Посрещане на нуждите на работодателя, чрез ПЗ  

 

В Словения расте осведомеността относно възможността да се посрещнат 

нуждите на работодателя, чрез използване на персонализиран работен процес. 

Този процес започва с етап на проучване, който поставя основите на планирането 

на заетостта. Резултатът е договорено споразумение, което посреща нуждите, 

както на работодателя, така и на търсещия работа. В много случаи, може да бъде 

създадена нова работна позиция. 

В ресторант в Любляна беше създадена работна позиция, на която търсещият 

работа трябва да се грижи за запасите от вино. Тя пасна идеално на търсещ работа 

човек с увреждания.  

 

Случай 3: Работодателят в активна роля 
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Броят на работодателите, които са склонни да наемат хора с увреждания, расте. 

Оказва се, че работодателите поемат инициативата и се свързват с организации за 

ПЗ за помощ при намирането, назначаването и обучението им. 

 

В Испания, работодател решава да наеме човек с увреждане, но до сега не е имал 

подобен опит. В съдействие с организация за ПЗ е извършено проучване за това, 

коя работа би била подходяща за това. Кандидатите били намерени и обучени от 

работодателя, с помощта на консултант по ПЗ. 

 

Случай 4: Създаване на работа в цялата компания 

 

Големите компании и организации имат възможност да развият политика на 

заетост в наемането на хора с увреждания. В Холандия, болница стартира проект, 

по който цели да наеме голям брой млади хора с увреждания. Те трябва основно 

да изпълняват подкрепящи и обгрижващи задачи като например да носят 

храната, да правят компания на пациентите или да работят в кухнята, столовата и 

да чистят. 

 

Реализацията на тези работни места е резултат от преустройство на работния 

процес в различни отдели, различен начин на организиране на работата и 

диференциация в нивата на функциите, различните способности, възможности и 

ограничения на различните групи работници са взети за начална точка. 

 

Случай 5: Индивидуален подход за заетост 

 

Индивидуализираната заетост е посрещане на нуждите на работодателя и на 

работника/служителя. Данило работи в ресторант в Италия. 
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Оценка: Процесът на оценка е процес на изследване – от 2 до 3 месеца, с цел да се 

опознае човека добре. Времето се използва за проучване на уникалните нужди, 

способности и интереси, също така и затруднения, които са основни за 

установяване на успешна заетост. Това е динамичен подход, при който търсещият 

работа контролира процеса на изследване и улавя предпочитанията и връзките в 

общността. Търсещият работа избира приятел, член на семейството или колега да 

участва в етапа на изследване, за да сподели положителните перспективи и 

потенциалните връзки. При приключването на стадия на изследване, търсещият 

работа взема решение, относно целите на заетостта и подхода към потенциалните 

работодатели. В този случай резултатът беше работа в ресторант. 

 

Намиране на работа: Информацията, събрана от процеса на изследване е база за 

индивидуализирано планиране на заетостта. Резултатът е схема за търсенето на 

работа. В този случай, работата трябваше да бъде намерена в ресторант. 

 

Анализ на работата и съответствие: Важен инструмент в индивидуализираната 

заетост е договаряне на работните задължения и очакванията от заетостта, за да 

се намери съответствие между уменията и интересите на търсещия работа и 

нуждите на работодателя. Преговарянето постига описание на работата, което 

очертава индивидуалната връзка между работник/служител и работодател. 

Опциите за индивидуално описание на работата включва анализ на работата, 

напасване на работата, договаряне на ново описание на работата. В този случай, 

основната работа е да се грижи за вината в ресторанта. 

 

Консултиране на работното място: Уговорките се правят с работодателя за 

подкрепа на работното място, часовете на обучение и специфичната супервизия. В 

този случай, обучението на работа беше относно грижата за вината и 

разпознаването им. 
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Продължаваща подкрепа: Консултантът по ПЗ се свързва с работодателя и 

работника/служителя по няколко пъти на месец, за да дава съвети и да помага, 

ако има нужда. 

 

Случай 6: ПЗ в практиката  

 

Ален работи в аптека във Франция. 

 

Оценка: Организацията-доставчик на ПЗ осигурява курс от 9 месеца. По време на 

този период е извършено проучване, относно социалните и трудовите умения и 

интереси. Всичко е насочено към опознаване на човека, също така и неговото 

семейство. Назначаването на работа най-често се предвижда след края на този 

период. В този случай беше създадена работна позиция за Ален. 

 

 

Намиране на работа: Работодателят – организация, която притежава няколко 

аптеки в Париж, се е свързал с организация за ПЗ, за да му предложи кандидати за 

работа в организацията. Избран е Ален. 

 

Анализ на работата и съответствие: Задачите, които Ален трябва да изпълнява са: 

разопаковане на артикулите в склада, поставяне на цени на артикулите и 

контролиране на количествата. Тези задачи пасват особено добре на Ален. 

 

Консултиране на работното място: задачите по обучение са извършени от 

сътрудник на компанията. В периода на въвеждане, консултант по ПЗ поддържа 

контакт с работодателя и Ален като им дава съвети и им помага. 
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Продължаваща подкрепа: На месечна база се провеждат интервюта с 

ръководителя и с Ален. Предвидени са и наблюдения. Целта на интервюто е да 

идентифицира, дали и каква подкрепа е необходима, и как да бъде предложена. 

Срещите са писмено документирани. Семейството също оказва подкрепа, ако е 

необходимо. 

 

Случай 7: ПЗ в практиката 

 

Дейвид работи за държавната администрация в гр. Белфаст, Северна Ирландия. 

Дейвид има аутизъм. Град Белфаст е започнал програма включваща 400 работни 

места за 400 трайно безработни лица, включително лица с увреждания. 

Обучителната програма е за 45 души, включително 9 души с увреждания. Дейвид 

е избран за тази програма. Обучението включва: 

- едноседмичен работен опит; 

- интервю; 

- работа в екипа; 

- практика.  

 

За да може Дейвид да участва в програмата, му е оказана подкрепа от организация 

за ПЗ. Подкрепата е осигурена преди програмата и по време на обучението. 

Намиране на работа и съответствие: Работата за Дейвид беше намерена в 

общинската администрация, където може да изпълнява задачите си със 

собственото си темпо. Офисът му се намира в тиха среда, без много разсейване. 

Работното натоварване се наблюдава от ръководител.  
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Продължаваща подкрепа: Консултантът по ПЗ осигурява подкрепа по време на 

трудовата заетост, ако  е необходима. 

 

Случай 8: ПЗ в практиката 

 

Оскар работи за телефонна компания в Швеция. Оскар е получил мозъчна травма. 

На предишната си работа е бил инженер. Поради увреждането си, обаче, той не 

може да продължи на предишната си работа. Оскар се представя добре на своята 

нова работа. Неговото работно представяне и неговите връзки с другите 

работници са задоволителни, въпреки че от време на време се появяват малки 

проблеми. Оскар не е способен да се справи с тях сам. Консултантът по ПЗ на 

Оскар от много години е един и същи човек. Оскар й вярва и тя разбира 

ситуацията му. Той е зависим от подкрепата, която решава проблемите му. Без 

тази подкрепа, Оскар не би могъл да остане на работа.  

 

Случай 9: От училище на работа 

 

ПЗ в Уелс осигурява преход към работна програма за напуснали училище. 

Подкрепата включва индивидуално обучение на работа. Отделя се време, за да се 

опознае човека. Това се прави, за да се опознаят способностите и интересите. 

Консултантът по ПЗ също работи и със семействата. Хората са оценявани и 

преминават обучение в реална работна среда. Проектът стартира с неплатен 

работен опит/стаж. Платената работна заетост се реализира след време. Времето 

варира от човек до човек. Повече от 100 души с увреждане имат платена работа на 

отворения пазар на труда в различни области, благодарение на тази програма. ПЗ 

осигурява продължителна подкрепа с фокус върху запазването на работата. 

Организацията продължава тази работа вече повече от 20 години. Ръсел е един от 
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първите работници, който успява да задържи работата си при същия работодател 

повече от 20 години. 

 

Случай 10: Как сработи моделът на подкрепена заетост в 

България 

 

През 2016г. в България се предприеха редица стъпки за въвеждането на модела 

на ПЗ в нашата страна. Стъпките за прилагането на ПЗ като инструмент за 

интегриране на хората с увреждания на пазара на труда и намирането на платена 

заетост, бяха предприети основно от трите български партньора по проекта 

Coach@Work. Това, обаче, не е първият случай, в който в България се коментира и 

използва модела на ПЗ. Неговото частично прилагане се е случвало най-вече под 

формата на лични инициативи на отделни неправителствени организации и 

социални институции.  

През 2013г., Българска неправителствена организация обучи пилотно 18 трудови 

коучъри, сега наричани консултанти по ПЗ, които подкрепиха, съответно, 18 

младежи с увреждания в намирането на подходяща платена работа на 

несубсидирани работни места. Един от успешните примери, бе работата на Светла 

като трудов коучър и нейният клиент Елена, дама с ментално увреждане, която 

живее в защитено жилище в гр. Сливен. Работата на Светла и Елена продължи 8 

месеца. През първия месец, Светла се занимаваше с опознаването на Елена и 

изготвянето на нейния профил. На този етап, двете заедно успяха да набележат 

способностите, талантите и заложбите на Елена, както и да си изяснят какви 

стъпки трябва да предприемат, за да постигнат крайната цел, а именно намиране 

на желаната заетост. Като следваща стъпка, двете жени изработиха план за 

действие с ясни правила и граници на взаимоотношенията, а също и с конкретни 

дейности, свързани с професионалното развитие на Елена. На следващия етап, 

Светла успя да ориентира Елена в спецификите на пазара на труда, изискванията 



  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-001529 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. Тази 

публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за използването на 

информацията съдържаща се в нея 

44 

 

на работодателите, процесите и стъпките за кандидатстване за работа, 

необходимите знания, умения и квалификация и т.н. 

Едно от предизвикателствата, което двете жени преодоляха, бе липсата на добри 

умения за общуване и управление на времето, които Елена не беше развила 

изобщо до този момент. Като нейн коучър, Светла се свърза с ЦПО, което 

предлагаше обучение по ключови умения, субсидирано от ОП „Развитие на 

човешките ресурси“. Елена премина през това комплексно обучение и значително 

подобри своите умения и способности. На по-късен етап, това се оказа от ключово 

значение за задържането й на работа. След като Елена получи подходящото 

обучение и подкрепа, двете дами се заеха с подготвянето на необходимите 

документи за кандидатстване за работа. Междувременно, трудовият коучър 

Светла бе набелязала подходящи работни места, като за целта се беше свързала 

със служител от бюрото по труда и бе проучила нагласите на няколко нейни 

приятели, които развиват бизнес в гр. Сливен. И в този случай, личните контакти 

се оказаха най-ефективни, тъй като бъдещият работодател на Елена бе от 

социалната среда на нейния коучър. Седмица преди интервюто за работа, Светла 

и Елена разиграха сценарий на интервю за работа, който включваше задаваните 

от работодателя въпроси, подходящи отговори, а също и техники за понижаване 

на напрежението и справяне със стреса при първа среща с интервюиращ. В деня 

на интервюто, Елена беше придружена от нейния трудов коучър, но на самото 

интервю тя беше сама. Непосредствено преди интервюто за работа, Светла се 

беше свързала с потенциалния работодател и му бе обяснила деликатно и 

професионално някои особености и специфични рекции, които са характерни за 

Елена, заради нейното ментално увреждане. Така и двете страни бяха добре 

подготвени за срещата си, а резултатът не закъсня. Елена получи желаната работа 

на позиция „Асистент в супермаркет“. Работата й включваше задължения като: 

подреждане на стоките на щендерите в магазина, следене за повредени стоки или 
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опаковки и своевременната им замяна, опаковане на насипните хранителни 

продукти.  

Първи ден на работа  

Както всички работници в магазина, и Елена получи първоначален инструктаж за 

работа, както и подробни обяснения за нейните задължения, отговорности, 

трудови дейности и свързаната с работата документация.  

За съжаление, през първата седмица, Елена не успя да се справи добре с работата 

си. Тя закъсняваше, не успяваше да подреди стоките на правилните места и 

срещаше трудности в общуването с нейния пряк ръководител. На третия ден, 

Елена бе посетена от нейния трудов коучър и двете проведоха двучасова среща, 

последвана от няколко по-кратки сесии, в следващите дни. На втората седмица, 

Светла бе установила къде Елена среща най-големи трудности и защо не може да 

се адаптира бързо и безпрепятствано. Така, трудовият коучър организира среща с 

работодателя и прекия ръководител на Елена. По време на срещата, Светла 

обясни, че заради спецификата на увреждането си, Елена се нуждае от кратки и 

прости инструкции, дефинирани стъпка по стъпка, за да разбере добре работните 

си задачи. След тази малка, но значима адаптация тя успя да осъзнае какво точно 

се изисква от нея и как трябва да подрежда стоките. На Елена също бе обяснено, 

че трябва да се придържа към установеното работно време и да спазва трудовата 

дисциплина. 

При последващото посещение, нейният трудов коучър установи, че понякога 

Елена не спазва препоръчителната дистанция с клиентите и обърна 

необходимото внимание върху това, а Елена коригира поведението си. След два 

месеца на работа, Светла прецени, че Елена е достатъчно сигурна и се справя 

добре с работата си, затова тя се оттегли, а Светла продължи да работи в магазина 

и да получава работна заплата. Нейният работодател е доволен, тъй като има 

лоялен работник, а в същото време колективът на магазина се чувства по-

сплотен, а клиентите припознават търговския обект като социално-ангажиран. 
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COACH@Work: EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране 
на знания, умения, и компетентности на консултанти по подкрепена 

заетост за хора с увреждания.  
Интелектуален продукт 4: Професионална обучителна програма за 

консултанти по подкрепена заетост 
 

Модул 9 Заглавие: Практическо прилагане и взаимоотношения с 

институции  

 

Автор 

 

НАПОО, България 

Общи цели и задачи на 

модула 

Консултантите по ПЗ, трябва да бъдат в състояние да: 

 упражняват общите и специфичните права и 

задължения, като участници от процесите на 

пазара на труда, в съответствие с националното 

законодателство; 

 намират и избират подходящи държавни 

програми за заетост на хора с увреждания; 

 подпомагат договорните взаимоотношения между 

работодател (институция, компания) и 

работник/служител с увреждане; 

 прилагат базови знания в трудовото 

законодателство свързани с консултирането и 

успешното изпълнение на дейности по търсене и 

намиране на работни места на хора с увреждания; 

 прилагат принципите за успешна 

институционална комуникация с организации в 

сферата на социалните дейности; 

 създават успешни междуличностни делови връзки 

със служители на други институции въвлечени в 

процеса на ПЗ; 

 работят ефективно в мрежа от заинтересовани 

страни за да предоставят подкрепа и да търсят 

съдействие в трудни ситуации; 

 

Консултантите по ПЗ трябва да могат/знаят, как да: 

 общуват ефективно с различините институции 

въвлечени в процесите на пазара на труда: 

Агенцията по заетостта, Бюра по труда, 

Министерството на труда и социалната политика, 
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Агенцията за хора с увреждания и други; 

 извършват търсене на свободни работни места 

подходящи за хора с увреждания сред различни 

типове институции, компании, фондации и други; 

 класифицират информация по 

специалности/професионална насоченост 

(направление); 

 запознават кандидатите, търсещи работа с 

подходящите работни места и координират този 

процес с работодателите; 

 

Обобщение на темите в 

съдържанието на модула 

Този модул цели да помогне на бъдещите консултанти по 

ПЗ да развият умения и компетентности за успешна 

ориентация в институционална среда в контекста, в 

който те трябва да извършват проучвания, 

сътрудничество и преговори за подходящи работни места 

за хора с увреждания. Модултът трябва да ги запознае с 

институциите участващи в пазара на труда, както и с 

Европейската и националната законова рамка. 

Освен това модулът предоставя основите на 

професионалната етика и кодекса на поведение, които 

всеки консултант по ПЗ, трябва да следва. 

По време на изучаването на този модул кандидатите за 

консултантите по ПЗ, трябва да развият умения за добра 

комуникация с различни компании и организации, 

включително и държавни институции, които предоставят 

или са отговорни за процеса на заетост за хора с 

увреждания. 

Една от частите на модула е посветена на начините, чрез 

които консултантът по ПЗ може да търси възможности за 

финансиране за подсигуряване на процеса на ПЗ, както и 

насоки как да улесни устойчивата заетост на търсещите 

работа хора с увреждания. 

Като резултат от този обучителен модул, кандидатите за 

консултанти трябва да придобият компетентности 

насочени към провеждане на проучвания,  дейности и 

взаимодействия в социалната сфера.  

 

 

Съдържание: 



 
  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-
001529 

 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. 
Тази публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за 

използването на информацията съдържаща се в нея 
 3  

1. Трудово законодатество относно заетостта и 

социалните въпроси 

1.1. Европейско ниво 

1.2. Национално ниво 

2. Професионална етика 

3. Кодекс на поведението на консултантите по ПЗ 

4. Институционална среда 

5. Социални услуги 

6. Възможности за финансиране 

6.1 За приложение на услуги по ПЗ 

6.2 За подсигуряване на устойчива заетост 

7. Комуникативни стратегии за взаимодействие с и сред 

институции/организации 

8. Специфични аспекти на „нетуъркинга“(създаването на 

контакти) с потенциални работодатели  

Обучително натоварване 1. Теоретична част (часове): 20 часа 

2. Практическа част (часове): 10 часа 

3. Оценяване (часове): 1 час 

Необходими 

образователни ресурси 

1. PC, лаптоп; 

2. Достъп до интернет; 

3. E-mail адрес; 

4. Листове хартия; 

5. Химикал. 

Обучителни пътеки 1. Лекционна заетост: 10 часа 

2. E- обучение: 10 часа 

3. Практика: 10 часа 

4. Стаж: 0 часа 

Предишни знания 1. Основни познания за социалните услуги. 

2. Основни познания върху социалното и трудовото 

законодателство. 

3. Добри комуникативни умения. 

4. Основни компютърни умения. 

5. Способност да си сътрудничи с другите (институции/ 

частни лица).  

6. Основни познания в сферата на работа с клиенти със 

специални нужди.  

Задължително е завършването на следните други 

модули преди началото на обучението: 
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M1 Информираност за уврежданията 

M2 Подпомагане на придобиването и развиването на 

ключови компетентности на клиентите с увреждания 

M3 Практически методи и инструменти в процеса на 

осигуряване на услуги по подкрепена заетост 

M5 Основи на подкрепената заетост 

M6 Нагласи и подходи за работа с клиента с увреждане 

M7 Рамка за провеждане на сесии с клиент с увреждане 

M8 Кариерно консултиране – методи на пазара на труда 

Резултати от учене Знания: 

 знания в сферата на трудовото законодателство; 

 знания относно рамката за регулиране на 

социалните дейности; 

 знания относно политиките за заетост и 

възможностите за финансиране; 

 знания относно институционалната среда; 

 знания за актуалния статус и бъдещите тенденции 

на трудовия пазар; 

 

 

Умения: 

 Умение да развива мрежи от контакти с различни 

типове институции / частни компании и други 

заинтересовани страни; 

 Умение да открива и избира подходящи държавни 

програми за заетост на хора с увреждания; 

 Добри комуникативни умения подходящи за 

специфичната среда на общуване;  

 Подаване на законовата документация 

регулираща социалните дейности; 

 Умение за промотиране на модела на подкрепена 

заетост сред различни типове заинтересовани 

лица; 

 Осъществяване на координация на съвместни 

дейности с институции, компании и други; 

 Умение за спазване на изискванията и 

процедурите упоменати в кодекса за поведение. 

 

Нагласи: 

 демонстрира добри организационни 
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компетентности; 

 демонстрира компенентности в социалната сфера; 

 съблюдава стриктно етичната рамка на 

социалната работа; 

 

ECVET/ECTS точки ECTS = 1 кредит; ECVET = 5% относителна тежест 

Програмата за професионално обучение ще следва 

принципите на разпознаване и валидиране на 

резултатите от учене заложени в ECVET. 

Оценяване (тип) Тест за самооценка 

Изпит базиран на казуси. 
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9.1 Трудово законодателство относно заетостта и 

социалните дейности 
Цели и резултати: Този раздел дава на консултантите по ПЗ необходимата 

информация относно главните закони в трудовото право на европейско и национално 

ниво. Благодарение на тази информация, те ще могат да се ориентират по-добре в 

законодателството свързано с трудовите права на хората с увреждания и 

нормативната база, в която могат да намерят законови аргументи в тяхна защита. 

Тази глава изгражда основното знание в сферата на трудовото законодателство и 

рамката, регулираща социалните дейности на европейско и национално ниво. 

 

9.1.1. Европейско ниво 

В какво се състои трудовото законодателство? 

Трудовото законодателство определя правата и задълженията ни, в качеството ни на 

работници/служители и работодатели. 

Европейското трудово законодателство покрива две основни зони: 

 Условия на работа и заетост – часове положен труд, пълно и непълно работно 

време, командироването на служители/работници. 

 Информиране и консултиране на служителите/работниците относно 

колективни съкращения, промяна в статута на компании и други.  

 

Как работи? 

Европейските политики в последните деситилетия се опитват да:  

 постигнат висока заетост и силна социална защита в страните членки; 

 подобрят условията на живот и работа; 

 защитят социалното единство.   

ЕС цели да насърчи социалния прогрес и да подобри условията на живот и работа за 

хората в Европа. В съответствие нормативните актове в областта на заетостта, ЕС 

допълва политическите инициативи, поемани от отделните държави-членки, като 

поставя минимални стандарти и изисквания за изпълнението им. Съгласно Договора 

за функционирането на Европейския съюз (в частност чл. 153), той приема закони 

(директиви), които поставят минимални изисквания за: 1) условия на труд и заетост и 

2) информиране и консултиране на работници/служители. 
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Отделните държави от ЕС са свободни да поставят по-високи нива на изисквания по 

преценка на националните им правителства. Например, Европейската директива за 

работното време(European Working Time Directive) дава право на 20 дни платен 

годишен отпуск на работещите, но много европейски страни са възприели по-щедро 

право на платен годишен отпуск. 

 

Ролята на Европейския омбудсман  

Институцията на Европейския омбудсман е създадена с Договора от Маастрихт през 

1992 год. Европейският парламент избира първия Омбудсман през 1995 год. 

Европейския омбудсман разследва и докладва за лошо управление на институции и 

структури на Европейската общност, като Европейската комисия, Съвета на ЕС и 

Европейския парламент. Само Съда действайки в своята юридическа роля, не попада 

под юрисдикцията на тази институция. Омбудсманът обикновено извършва проверки 

на базата на оплаквания, но може и да действа по своя инициатива, като се самосезира. 

Всеки гражданин на Съюза и всяко физическо или юридическо лице, пребиваващо или 

имащо собствен регистриран офис в страна-членка на ЕС, може да подаде оплпакване 

до Омбудсмана по имейл, факс или по пощата. 

Омбудсманът има големи правомощия за разследване. Институциите и структурите на 

общността трябва да му предоставят информацията, която пожелае и да му дадат 

достъп до съответните файлове/досиета. Държавите-членки също трябва да му 

предоставят информация, която може да помогне да се изясни същността на лошото 

управление/грешките в администрирането на институции и структури на общността. 

Ако случаят не се разреши задоволително в хода на разследванията, Омбудсманът се 

опитва да намери разрешение, което да удовлетворява оплакването.  Ако опитът за 

разрешение пропадне, Омбудсманът може да направи препоръки за решаване на 

случая. Ако институцията не ги приеме, той може да направи специален доклад до 

Европейския парламент. 

Много от оплакванията подадени до Европейския омбудсман се отнасят до 

административни забавяния, липса на прозрачност или отказ на достъп до 

информация. Някои засягат работните връзки между институциите и техните 

представители, наемането на персонал и провеждането на конкурсите за подбор.  

Всяка година Омбудсманът представя Годишен доклад пред Европейския парламент. 

Годишния доклад се превежда на всички официални езици на Общността. 

Омбудсманът, също така има сайт в интернет, който предоставя подробности и 

актуална информация за неговите дейности. Освен това, Омбудсманът прави 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0088&from=BG
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.3.16.html
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html
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официални посещения в държавите-членки, които му дават възможност да представи 

своята работа директно на гражданите. 

Следните въпроси не са включени в работата на Европейския омбудсман 

(изключения):  

 действията на Съда, Общия съд и Съда на публичната служба на Европейския 

съюз, докато изпълняват своята юридическа роля; 

 оплаквания срещу местни, регионални и национални власти, дори когато тези 

оплаквания са свързани по някакъв начин с ЕС; 

 действията на националните съдилища или омбудсмани: Европейския 

омбудсман не служи, като съд за обжалване на решения взети от тези 

структури; 

 всички случаи, които не са преминали преди това през подходящите 

административни процедури на засегнатите организации; 

 случаи, занимаващи се с трудовите връзки между структурите на ЕС и техния 

персонал, освен ако възможностите за вътрешни заявления и жалби не са били 

изчерпани; 

 оплаквания срещу бизнеса или отделни личности. 

 

Национални власти и закон за труда: 

ЕС приема Директиви, които неговите държави-членове включват в националното 

законодателство и ги прилагат. Това означава, че националните власти  - 

инспекторатите по труда и съдилищата например – са тези, които прилагат правилата. 

Европейски съд и Трудовото законодателство: 

Както беше споменато по-горе, националните съдебни институции повдигат въпроса, 

как да се интерпретират Европейските директиви, но Съдът може да пренасочи 

въпроса и към Съда на ЕС. Европейският съд в такива случаи дава на националния 

отговорите, от които се нуждае за да разреши спора. 

Европейската комисия и Трудовото законодателство: 

Комисията проверява, дали европейските директиви са включени в националното 

законодателство и се уверява чрез систематично наблюдение, че правилата са 

приложени правилно. 

Когато Комисият счете, че държава от ЕС не е включила директива в националното си 

законодателство правилно, може да реши да стартира процедура за нарушение. По 

този начин се подсигурява, че всички права заложени в директивата са на лице в 

националното законодателство. Обаче, комисията не може да постанови обезщетение 



 
  

Проект COACH@WORK – Интелектуален продукт 4      Договор №: 2014-1-BG01-KA202-
001529 

 

Този проект 2014-1-BG01-KA202-001529 е финансиран по програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия. 
Тази публикация отразява възгледите само на автора(авторите) и Комисията не е отговорна за 

използването на информацията съдържаща се в нея 
 10  

на отделни граждани (тоест да компенсира щетите или да поправи обстоятелствата) – 

това зависи от компетентните държавни власти. 

Какви са резултатите? 

Правата заложени в трудовото законодателство на ЕС облагодетелстват голям брой 

граждани директно и имат положително влияние върху едни от най-важните сфери на 

живота им. 

Законите за заетостта на ЕС, също така облагодетелстват работодателите и 

обществото, като цяло чрез: 

 предоставяне на ясна рамка от права и задължения на работното място, 

 защитава на здравето на работната сила, 

 насърчаване на устойчив икономически растеж. 

 

Освен това трудовото законодателство на ЕС върви ръка за ръка с единния пазар на 

труда. Свободното движение на стоки, услуги, капитал и работна сила трябва да бъде 

придружено със законови разпоредби, за да бъде сигурно, че държавите и бизнеса се 

съревновават честно на базата на продуктово изграждане,  а не чрез занижаване на 

стандартите в трудовото си законодателство. 

 

 Европейска стратегия за заетост: 

От началото на влизането в сила на Европейската стратегия за заетост (ЕСЗ) приета 

през 2002 год., личните проблеми срещани от хората с увреждания са формално 

разпознати и формулирани. Главна цел е създаване на повече и по-добри работни 

места из ЕС и това е „крайъгълния камък“ на политиката за заетостта на ЕС.  

В момента тя е част от стратегията за растеж Европа 2020 и се прилага през 

Европейския семестър, годишен процес създаващ близка политическа координация 

сред държавите-членки и институциите на ЕС. 

Европейската стратегия за заетост съдържа някои основни насоки, сред които най-

значими за настоящия модул са: 

 Право на работа (можете да научите повече на 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=82&langId=bg ) 

Всеки бизнес носи отговорността, да подсигури следването на релевантните правила и 

регулации.  

В качеството си на работещ, всеки човек трябва да бъде осведомен за отговорностите 

си, както и за правата, които работодателят трябва да му/й осигури в замяна, като 

например заплащане, договори, почивки и работно време. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=956
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Всеки работещ в ЕС има определени минимални права отнасящи се до: 

 здравословни и безопасни условия на труд: основни права и задължения, 

работни места, работна екипировка, специфични рискове и уязвими 

работници; 

 равни възможности за мъжете и жените: еднакво отношение на работното 

място, отпуски за бременност, майчинство и родителство; 

 защита от дискриминация базирана на пол, раса, религия, възраст, 

увреждане и сексуална ориентация; 

 трудово законодателство: непълно работно време, срочни договори, работно 

време, заетост за младите хора, информиране и консултиране на 

работниците/служителите. 

Отделните държави в ЕС трябва да се убедят, че техните национални законодателства 

защитават правата заложени в трудовото законодателство (директивите) на ЕС. 

Ако чувствате, че правата ви не се уважават, първото място, на което да отидете е 

Инспекцията по труда, съдилища и т.н.  

Съгласно трудовото законодателство на ЕС, всички имат право на равни възможности. 

Честното и равнопоставено отношение е основно право в ЕС. Незаконно е да се 

дискриминира някого поради неговия/нейния пол, възраст, увреждане, етнически 

или расов произход, религия или вяра, или сексуална ориеннтация. 

Тези зони на дискриминация са включени в Договора от Амстердам на ЕС (Amsterdam 

Treaty of the European Union ), като зони в които ЕС може да действа за да предотврати 

дискриминация. 

Всички държави в ЕС са задължени да приемат тези правила за равенство. Държавите 

присъединяващи се към ЕС също трябва да изпълнят тези правила. Законодателството 

относно равнопоставеното отношение на ЕС определя минимални нива на защита, 

които се прилагат за всички работещи и живеещи в ЕС. Държавите могат да преминат 

нататък и да предприемат още по-строги законови мерки. 

От лятото на 2003 год., държавите-членки започват да прилагат Директива 

2000/78/ЕК(Directive 2000/78/EC) на Европейската комисия от 27 ноември 2000г. , 

която установява основната рамка за равно отношение при заетост, като част от пакет 

от анти-дискриминационни мерки. Това е първото законодателство, което дава 

специални права на хората с увреждания в работна среда. Тя установява принципа 

на забрана на дискриминация и чл. 5 изисква осигуряването на приемливи 

адаптации за хората с увреждания. 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/bg/displayFtu.html?ftuId=FTU_1.1.3.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:bg:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:HTML
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ЕС подкрепя голям брой от мерки за борба с дискриминацията, от финансиране на 

проекти, до извършване на проучвания за подобряване на осведомеността и 

информационни кампании. 

През 1998 год. ЕК прие Кодекс на добрите практики за заетост на хората с увреждания 

(Code of Good practices for employment of people with disabilities) и през май 1999 год. 

социалните партньори официално приеха Съвместна декларация относно заетостта на 

хората с увреждания (Joint declaration on employment of people with disabilities).  

ЕС насърчава активното включване и пълното участие на хората с увреждания в 

обществото, в съответствие с подхода на ЕС за човешките права към проблемите на 

уврежданията. Увреждането е проблем на ограничение в правата, а не въпрос на 

преценка от някого. Този подход, също така е в основата на Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания (UN Convention on the Rights of People with Disabilities 

(UNCRPD), която е подписана и от ЕС. 

Стратегията на ЕК – Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020 

(European Disability Strategy 2010- 2020), приета през 2010 год. се основава на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и взема предвид опита от 

Европейския план за действие за хората с увреждания (2004-2010).   

Нейните цели се упражняват чрез действия в осем приоритетни зони: 1. Достъпност; 2. 

Участие; 3. Равенство; 4. Заетост; 5. Образование и обучение; 6. Социална защита; 7. 

Здраве; 8. Външно въздействие. 

Заетост: значително увеличение на дела на хората с увреждания работещи на 

отворения пазар на труда. Те представляват една шеста от общият брой на хората в 

работоспособна възраст в ЕС, но тяхното ниво на заетост е постоянно ниско. 

9.1.2. Национално ниво 

Република България развива законодателство, което регламентира законови 

гаранции за недискриминация и провеждане на последователна политика за тяхното 

изпълнение, също така в създаването на равни възможности и социално включване на 

уязвимите групи в обществото, включително и хората с увреждания. 

Нашата страна ратифицира редица международни документи, които гарантират 

защитата и интересите на всички граждани под нейна юрисдикция: 

 Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities) – 2012; 

 Европейска социална харта (European Social Charter (revised) - 2000; 

 Европейска конвенция за правата на човека (European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms) - 1992; 

http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm
https://www.businesseurope.eu/publications/joint-declaration-employment-people-disabilities-20012003
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=283
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&lang=&I=283
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=URISERV:em0047&from=BG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
file:///C:/Users/Admin/Downloads/Конвенция%20за%20правата%20на%20хората%20с%20увреждания.rtf
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://www.trudipravo.bg/index.php/znanie-za-vas/998-evropeiska-sotzialna-harta-revizirana
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf
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 Международен Пакт за граждански и политически права (International 

Covenant on Civil and Political Rights); 

 Международен Пакт за икономически, социални и културни права 

(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) - 1970 

 

Република България следва препоръките на Съвета на Европа отнасящи се за всички 

правителства за активна работа в сферата на интеграцията на хората с увреждания, 

осигурявайки им заетост и по-добри условия за живот. Нашата страна също така 

следва насоките на „Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-

2020 г.“. 

Подновен е и ангажимента с документа на Европейския съюз  „Европа без бариери“.  

Българското правителство приема и прилага голям брой стратегически документи и 

планове за действие целящи разрешаването на проблемите на хората с увреждания в 

страната. 

I. Стратегически и програмни документи 

 Национална стратегическа референтна рамка 2014-2020 г.  

Националната стратегическа референтна рамка на България (НСРРБ) е  важен 

фундаментален документ за социо-икономическото развитие и политиките в 

България през втория седем-годишен период на членство в ЕС. Тя описва ролята на 

структурните фондове през периода 2014-2020 г. в подкрепа на цялостната стратегия 

за развитие на България. НСРРБ осигурява главните интеграционни приоритети, 

включително увеличаването на заетостта. 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП“РЧР“) е стратегически 

документ, който регламентира правилата и условията за използване на фонда, 

съфинансиран от Европейския социален фонд и националния бюджет, през 

програмния период 2014-2020 г. Документът е част от Националната стратегическа 

референтна рамка. ОП“РЧР“ ще допринесе активно за приложението на две от целите 

на стратегията „Европа 2020г.“ на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

и за постигането на икономическа, социална и териториална кохезия. Това са цели в 

сферата на заетостта, борбата с бедността и социалното включване. Ключов 

приоритет, върху който ОП“РЧР“ фокусира специфичните си цели в сферата на 

безработицата и заетостта, е борбата срещу безработицата сред уязвимите групи на 

пазара на труда. 

Повечето настоящи проблеми пред социалното включване в страната са свързани с 

безработица, ниска степен на образованост, ниски доходи, липса на достъп до 

http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=986:intpakt
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=984:mpzpnch
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1505_bg.htm
http://archive.eufunds.bg/bg/page/66
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6606
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информация и комуникации, осигуряване на достъпна физическа и поведенческа 

среда и транспорт, особено за хората с увреждания, достъп до културни, спортни и 

обществени услуги (включително и финансов такъв). 

Броят на хората с увреждания продължава да расте. Поради това, хората с увреждания 

са една от групите, за чиято подкрепа се обръща най-голямо внимание в активните 

политики за включване на стратегията на ОП“РЧР“.   

Стратегията на ОП“РЧР“ осигурява насочена подкрепа за замяна на институционалния 

модел за грижа за възрастни и хора с увреждания с обществени услуги.  

В България хората с увреждания и заети, и безработни могат да се възползват от 

редица мерки въведени чрез ОП“РЧР“. Консултантите по ПЗ в България мога да се 

свържат с представители (напр. Кейс мениджъри) на местните клонове на Агенцията 

по заетостта, които могат да обяснят на тях и на техните клиенти с увреждания 

условията и процедурите на всяка мярка, която е подходяща за техния случай.  

В съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, новата ОП“РЧР“ ще се 

опита да създаде условия за независим и достоен живот за възрастните и за хората с 

увреждания, чрез подобряване на достъпа до социални услуги и тяхното качество, 

разширяване на мрежата на тези услуги в страната, деинституционализация и чрез 

стимулиране на взаимодействието между здравните и социалните услуги.  Това също 

така ще подпомогне осигуряването на цялостна подкрепа на семействата, които се 

грижат за хора с увреждания и възрастни хора. 

 Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 

2015 г. – този документ не е актуален вече (към 2016 г.), но съдържа някои 

важни аспекти относно социалната интеграция на хората с увреждания.  

 

Националната Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с 

увреждания 2008 – 2015 г. беше разработена и приета с цел да създаде стимули и 

гаранции за равенство на хората с увреждания и за тяхната успешна реализация в 

обществото. Това е директно насочено към интеграцията на хората с увреждания и 

тяхното пълно социално и икономическо развитие. 

Документът съдържа осем главни цели и съответващи направления:  

• Създаване на среда адаптирана към нуждите на хората с увреждания.  

• Промени в моделът на грижа за децата с увреждания от настаняване в 

специализирани институции към грижа в семейна среда.  

• Гарантиран достъп до качествено образование за хората с увреждания.  

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=882
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445
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• Подсигурена медицинска и социална рехабилитация.  

• Разширяване на възможностите за заетост за хората с увреждания и тяхното 

включване в различни програми за осигуряване на подходяща работа.  

• Приоритетно развитие на социалните услуги в обществото. Развитие на 

алтернативни форми на услугите.  

• Осигуряване на равни възможности за спорт, рекреация, туризъм и участие в 

културния живот.  

• Увеличаването на осведомеността на обществото относно проблемите и 

възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи спрямо 

тях.  

 

 Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г.  

Стратегията дефинира визията на правителството в сферата на заетостта на хората с 

увреждания и очертава конкретни мерки, които трябва да бъдат приложени с цел да се 

осигурят условия за достоен живот на хората с увреждания, основавайки се на тяхното 

право на заетост. 

Стратегията е базирана на принципите на равенство постановени в препоръките на 

Съвета на Европа, най-добрите практики от държавите-членки на ЕС, приципите 

залегнали в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, Стандартните 

правила на ООН за изравняване на възможностите на хората с увреждания. 

Главната цел на Стратегията е да осигури условия за ефективно упражняване на 

правото на заетост на хората с увреждания, като необходимо условия за възможно 

най-доброто им включване в обществения живот.   

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване 2020 г.  

Националната стратегия е ориентирана към създаването и прилагането на единна, 

съгласувана и устойчива политика на социално включване, базирано на подхода за 

интегриране и междусекторно сътрудничество на национално, регионално и 

общинско ниво. Тя посочва визията, приоритетните сфери и действия за развитие на 

политика за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване в 

България до 2020 г. 

 

 Национален план за действие по заетостта 2016 г.  

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249
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  Една от приоритетните целеви групи са хората с увреждания. В тази сфера мерките 

по Закона за насърчаване на заетостта и интеграцията на хората с увреждания, който 

осигурява достъпна работна среда, продължават да са валидни.  

Също така субсидирането на работодатели, които са наели хора с увреждания, ще 

продължи и трябва да бъде подсигурено. 

 Национална стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.  

Националната стратегия за учене през целия живот определя стратегическата рамка 

на националната политика за образованието и обучението през периода 2014 – 2020 г., 

фокусирайки се върху постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

Основната характерика на Българската стратегия за учене през целия живот е 

холистичния подход, покривайки по този начин всички сфери на обучението. 

 Национална програма за заетост и обучение за хора с увреждания  

Главната цел на програмата е да увеличи работоспособността и да осигури заетост на 

регистрираните, като безработни хора с увреждания в Дирекция «Бюро по труда». 

 Актуализирана Национална стратегия за младежта (2014- 2020) – все още като 

проект! 

Тук една от основните стратегически цели е „Превенция на социалното изключване на 

млади хора в неравностойно положение“. 

 Национална програма за младежта (2016- 2020) – все още като проект! 

Програмата подкрепя приложението на националната политика за интеграция на деца 

и млади хора с увреждания, създаване на условия за тяхното включване в младежки 

дейности.  

Регулаторни документи 

 Кодекс на труда  

Кодекса на труда регулира правата на хората с увреждания за труд и защита на пазара 

на труда, възможностите за тяхната професионална рехабилитация, формите и начина 

на нейното изпълнение. 

Роботодател с повече от 50 служителя, трябва да определя ежегодно работни места 

подходящи за професионална рефабилитация на работници/служители с увреждания 

от 4 до 10% от общия брой работещи, в зависимост от сектора на икономика.  

Платен годишен отпуск: Служители с признато ниво на увреждане от 50% или повече 

имат право да използват не по-малко от 26 работни дни (законоустановените дни за 

платен отпуск за година са 20 работни дни). 

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=166
http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1118
http://mpes.government.bg/Documents/Projects/Proekt%20na%20NPM/NPM%20(2016-2020)-DRAFT.pdf
http://www.lex.bg/laws/ldoc/1594373121
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Възнаграждение: Работник/служител с признато увреждане над 50%, който е 

преназначен за определен период на ново работно място, за работата на което 

получава по-ниско възнаграждение от това на предишното, има право на парична 

компенсация от Националния осигурителен институт за разликата, според Кодекса за 

социално осигуряване и Регламента за изплащане на обезщетения. 

 Закон за държавния служител 

Като съществена промяна в Закона за държавния служител (2008 г.) е важно да се 

посочи задължението да се адаптират определени работни места в държавна 

администрация за хора с увреждания. 

 Закон за насърчаване на заетостта 

Има специален текст за хората с увреждания на пазара на труда – да се стимулира 

тяхното наемане и поддържане на заетост. За тази цел има осигурени субсидии за 

наемане или стажантство, професионално обучение, териториална мобилност и за 

започване на собствен бизнес, също така и за специализирани услуги за трудово 

посредничество. 

 Закон за интеграция на хората с увреждания 

Това е нов закон, който в най-висока степен е ангажиран с регулацията на социалните 

връзки произлизащи от интеграцията на хората с увреждания. Едно от сферите на 

тези връзки е пазара на труда. Закона за интеграция на хората с увреждания съдържа 

важна защита за тях, според която работодателят е отговорен за създаване на 

необходимите условия за заетост на тези хора. Той трябва да осигури стабилност на 

тази заетост и може да бъде подпомогнат в тези си усилия от Агенцията за хора с 

увреждания (АХУ) или Агенцията по заетостта (АЗ). 

 

 

Професионална етика 

Цели и резултати: Консултантите по ПЗ да придобият специфични познания и 

умения за професионалната етика, общите и специфични морални принципи, 

изисквания, които създават морални рамки за приложението на професионалната си 

роля, за установяване на професионална етика в социалната сфера, включително и в 

процеса на комуникация с институциите, компаниите и други. 

Определение: Професионалната етика е набор от морални норми, концепции, решения, 

оценки за поведението, обикновено за представителите на определени групи от 

обществото, обусловени от упражняването на определена професия. 

http://ar2.government.bg/ras/help/zdsl.html
http://ar2.government.bg/ras/help/zdsl.html
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478
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Професионалната етика цели да изпита връзката между хората работещи дадена 

професия и между различните професионални групи. Професионалната етика не само 

изследва природата и функционирането на професионалния морал, но също така има 

въздействие върху него. Основно влиянието на професионалната етика се изразява в 

това, че дава на професионалния морал по систематизирана и обобщена форма,  която 

да оптимизира ценностите, нормите и целите.  

Професионалната етика подпомага решаването на проблемите в дадена професия, 

допринасяйки за нейното развитие и постигането на социални и индивидуални цели, 

асоциирани с нея.  

Моралните ценности, норми и принципи на всяка професия се създават в процеса на 

работа, а професионалната етика ги обединява и класифицира. 

Поведението, което най-много допринася за социално-значимите цели на професията 

и съчетава интересите на всички свързани с нея участници, се счита за „морално- 

позитивно поведение“ на професионалистите. Поради това в основата на 

професионалната етика, обикновено се поставя категорията „професионален дълг“. 

Главната цел на етиката е да подсигури по-добро приложение на професионалните 

функции от една страна и да осигури надеждна защита на интересите на хората, които 

са субект на работния процес в тази професия, от друга. 

Професионалната етика регулира поведението на консултанта по ПЗ така, че да 

заздравява своя авторитет и да отстоява пред обществото значимостта на професията. 

Работата на консултанта по ПЗ може да не бъде строго формализирана, тъй като 

изисква не само висока квалификация, но също така и добра осведоменост относно 

моралния дълг към клиента на услугите.  

Професионалната етика на консултанта по ПЗ е набор от специфични изисквания и 

морални стандарти изисквани за изпълнение на неговите професионални задължения 

свързани с подкрепата за намиране на работа на хора с увреждания. Тя също така 

създава висока култура на поведение в работната среда в името на добрите 

професионални услуги за клиентите на подкрепената заетост. 

В професионалната дейност на консултанта по ПЗ, чиито субект са хората с 

увреждания, се създава комплексна система от морални връзки с участието на четири 

главни фактора: 

1. Законовата база на професията; 

2. Нагласите на консултанта по ПЗ към клиентите;  

3. Нагласите на консултанта по ПЗ към колегите му; 
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4. Нагласите на специалиста към общността. 

Професионалната етика на консултанта по ПЗ е свързана с общуването с клиента на 

услугите по ПЗ, с работодателите, колегите и с външни институции. Консултанта по 

ПЗ трябва да бъде «виртуоз» в общуването и затова особена важност имат знанията му 

относно реториката, които изграждат умения и навици да се комуникира в 

съответствие с принципите ѝ. В процеса на общуване способността да «чуваш» другия 

човек е основна – не само да можеш да говориш, но и да слушаш този, който говори. В 

професионалната етика, важно място заема знанията на провилата на етикета, който 

засяга властта на консултанта по ПЗ и улеснява отношенията с клиенти и институции. 

В областта на етиката, също така имат голямо значение някои етични категории, като 

човечност и топлота, доброта и искреност, честност и добра воля.  

Съгласно професионалната етика,  в комуникацията с институции / организации 

консултантът по ПЗ трябва да: 

- изгради увереност чрез точна и пълна информация; 

- защити отчността на на информацията; 

- не разпространява подвеждаща или грешна информация;  

- показва социално-отговорна нагласа; 

- създава реалистични очаквания. 

 

 

Кодекс за поведението на консултанта по ПЗ 
Цели и резултати: Консултантите по ПЗ да добият специфични познания относно 

стандартите на етичното поведение за професията (Кодекс на поведението) и 

компетентности относно как да ги прилага в реални работни условия и потенциални 

конфликтни ситуации. 

Консултантът по ПЗ трябва да притежава определени личностни, морални и социални 

качества. Той/тя изпълнява своите функции, ръководейки се от някои фундаментални 

ценности и принципи: 

1. Професионална компетентност и отговорност; 

2. Честност, хуманност, безпристрастност; 

3. Почтеност и добра воля; 
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4. Тактичност във взаимоотношенията с клиентите, колегите и обществото, като цяло; 

5. Вежливост към клиента и неговите/нейните роднини; 

6. Психологически подход към клиента; 

7. Толерантност към религиозни вярвания, етнически традиции, политически 

схващания и пристрастия на личността; 

8. Равнопоставено отношение към клиентите с различен обществен, социален и 

финансов статус. 

Основни аспекти: 

 Консултантът по ПЗ демонстрира професионална компетентност и отговорност 

към изпълнението на своите задължения. 

 Консултантът по ПЗ е честен и непредубеден, като по този начин защитава 

достойнството на професията. 

 От консултантът по ПЗ се изисква да знае и да изпълнява законовите документи, 

които регулират неговите дейности и не е длъжен да приема задължения, които 

могат да увредят неговата професионална независимост.  

 Консултантът по ПЗ в упражняването своята професия е лично отговорен за 

напредъка и резултатите от своите действия. 

 Консултантът по ПЗ постоянно поддържа и подобрява своите професионални 

знания и умения. 

 Консултантът по ПЗ изпълнява изискванията за обличане, външен вид и 

приветливост в изпълнението на професионалните си задължения, като така 

защитава репутацията на професията.  

 

Взаимоотношения с клиенти: 

 Консултантът по ПЗ разпознава индивидуалността на клиентите и уважава 

тяхното достойнство. 

 Консултантът по ПЗ трябва да се въздържа от всякакви действия, които могат 

да засегнат чувството за лична свобода на клиентите. 

 Консултантът по ПЗ не позволява да бъде повлиян от личните интереси на 

трети страни. 

 Консултанът по ПЗ трябва да взема предвид индивидуалността, специфичните 

нужди и желания на клиентите си преди да започне ПЗ, с цел да намали 

чувството на тревога и стреса. 

 Консултантът по ПЗ трябва да осигури услуги изключително в интерес на 

клиента, за намиране на устойчива работа и в своите професионални 

задължения и компетентности.  
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 Консултантът по ПЗ прилага принципите на ПЗ в процеса, който подпомага 

хората с увреждания в получаването на дълготрайна заетост.  

 Консултантът по ПЗ договаря ясни, амбициозни, но и реалистични цели, 

подсигурявайки независимост и свобода на клиента.  

 Консултантът по ПЗ уважава достойнството и свободния избор на клиента.  

 Консултантът по ПЗ избягва всякакъв натиск чрез своята поверителна връзка с 

клиентите и поради това не трябва да злоупотребява с привилегирован достъп 

до тяхната собственост, дом и работно място. 

 Консултантът по ПЗ съблюдава поверителността на личната информация за 

клиента и внимателно обмисля подсигуряването на тази информация в 

съответствие със законодателството. 

 Консултантът по ПЗ действа в защита на клиентите си, когато има разумно 

подозрение, че те са застрашени от поведението, действието или 

бездействието на други лица. 

 Консултантът по ПЗ допринася за осигуряване на равни възможности и 

равнопоставено отношение за своите клиенти, без значение от техния 

етнически произход, цвят, пол, увреждане, светоглед, социален произход и 

политически нагласи, когато те са базирани на демократичните принципи.  

 Консултантът по ПЗ показва толерантност спрямо различните становища 

изразени от клиента, неговите близки или други заинтересовани лица. 

Взаимоотношения с колеги: 

 Консултантът по ПЗ показва солидарност и уважение спрямо своите колеги. 

Той/тя е почтителен/почтителна във всичките си изявления относно тях, 

особено в контактите си с трети лица. 

 Консултантът по ПЗ е задължен да предотвратява, съответно да не толерира 

никаква дискриминация (вкл. чрез нараняване, измъчване, малтретиране, 

тормоз) и да създава предпоставки за сътрудничество в дух на уважение и 

партньорство с колегите си. 

 Консултантът по ПЗ изгражда и поддържа взаимоотношения на уважение, 

доверие, сътрудничество и солидарност с колегите си. Той/тя споделя 

информация и източници свързани с благополучието на клиента.  

 Консултантът по ПЗ се въздържа от действия, които могат да подкопаят 

престижа на професията и показва нетърпимост към подобни действия. 

Взаимоотношения с работодатели: 

 Консултантът по ПЗ работи отворено и с взаимно доверие с клиенти и 

работодатели, провежда конструктивен диалог в дух на сътрудничество и цели 

честно балансиране на интересите на двете страни. 
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 Консултантът по ПЗ поддържа добро сътрудничество с работодатели в дух на 

доверие, което се отразява в отворения обмен на информация и взаимопомощ.  

 Консултантите по ПЗ и работодателите трябва да се информират един друг 

относно изпълнението на професионалните задължения на 

работника/служителя с увреждания, относно неговите връзки в работната 

среда, позволявайки им да предприемат адекватни действия и да вземат 

решения в полза и на двете страни.  

Взаимоотношения с членове на семейството на клиента: 

 Консултантът по ПЗ уважава ценностите на семейството относно социалната 

реализация на неговите членове. 

 Консултантът по ПЗ не приема подаръци, облаги или неподходящо 

гостоприемство от клиентите и техните семейства, тъй като те могат да бъдат 

интерпретирани, като възможност за упражняване на влияние за достигане на 

преференциално отношение или други облаги. 

 Консултантът по ПЗ информира семейството за всички решения засягащи 

човека с увреждания и го включва във вземането на такива решения.  

 В случаи на конфликт между членовете на семейството, консултантът по ПЗ 

работи открито споделяйки своите наблюдения върху човека с увреждане с цел 

да помогне на всички замесени страни да вземат информирано решение. 

Той/тя строго се въздържа от вземане на страна в конфликта. 

Взаимоотношения с обществото, като цяло: 

 Консултантът по ПЗ работи за да подобри сътрудничеството между 

организациите, чиято дейност се отнася до хората с увреждания и техните 

семейства. 

 Консултантът по ПЗ подпомага повишаването на нивото на разбиране към 

хората с увреждания и техните нужди в обществото.  

 Консултантът по ПЗ трябва да работи за популяризиране на правата на хората с 

увреждания и да повиши чувствителността на обществото към тяхната 

уязвимост. 

 

Институционална среда 
Цели и резултати: Със завършването на тази обучителна сесия обучавания ще 

придобие компетентности за насочване в институционалната среда в страната и 

предлаганите услуги, както и за взаимодействията между организациите в сферата на 

пазара на труда, относно процеса на създаването на работа и насърчаване на 

социалното включване. 
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В голяма степен институционалната система на пазара на труда в България е 

изградена в синхрон със съответните институции в ЕС. В съответствие с Кодекса на 

труда и Закона за насърчаване на заетостта, главните органи и техните функции са 

дефинирани по следния начин: 

На национално ниво: 

 Националният съвет за тристранно сътрудничество, който прилага на 

национално ниво тристранното сътрудничество, като основен принцип 

регулиращ трудовите отношения. Този орган обсъжда и дава мнение за 

проектите на нормативните актове, правилници и решения на Министерския 

съвет. 

 Клоновете и общинските съвети за тристранно сътрудничество са тези, които 

обсъждат и дават мнения относно приложението и специфичните проблеми в 

трудовото законодателство за секторите на индустрията, отраслите или 

общините.  

 

Централизирани институции за политики по заетостта: 

 Министерският съвет, който определя държавната политика за заетостта и 

приема годишно Националния план за действие по заетостта, предлаган от 

Министърът на труда и социалната политика; 

 Изпълнителни органи, които създават условия за насърчаване на заетостта и за 

придобиване на професионална квалиффикация от възрастни извън системата 

на висшето образование. Тук се включват: 

 Министерството на труда и социалната политика е централната структура 

на изпълнителната власт, която разработва, организира, координира и прилага 

държавната политика за стандарт за живот, социална сигурност, защита от 

безработица и насърчаване на заетостта, сигурност на пазара на труда и 

здравословни условия на труд, социално подпомагане и социални услуги, и 

равни възможности за жените и мъжете в сферата на заетостта. Тези дейности 

се провеждат независимо или свързано с други държавни структури и/или 

обществени организации.  

Към Министерството на труда и социалната политика функционират девет 

администрации, включително: 

 Агенция за социално подпомагане: отговорна за прилагането на държавната 

политика в сферата на социалното подпомагане и социалните помощи. 

 Агенция за хората с увреждания: отговорни за прилагането на държавната 

политика за интеграцията на хората с увреждания. 

 

http://www.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
http://ahu.mlsp.government.bg/home/
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Агенцията изпълнява следните функции: 

- Създава и поддържа база данни за хората с увреждания; 

- Регистрира хора, извършващи дейности за осигуряване на помощни технически 

средства за хората с увреждания и медицински устройства в съответствие със Закона 

за интеграция на хората с увреждания; 

- Осъществява надзор по осигуряването и предлагането на помощни технически 

средства, приспособления и оборудване за хора с увреждания и медицински изделия 

за домашна употреба; 

- Поддържа регистри на специализирани предприятия и кооперативи на хора с 

увреждания; 

- Участва и дава съвети в подготовката на проекто-законите отнасящи се до хората с 

увреждания; 

- Разработва програми и финансира проекти, които стимулират икономическата 

инициатива и предприемачество на хората с увреждания;  

- Разработва програми и проекти за финансиране на рехабилитация, интеграция и 

изграждане на достъпна среда за хората с увреждания; 

- Подготвя годишни обобщени доклади и анализи за интеграцията на хората с 

увреждания; 

 Държавна агенция за закрила на детето 

 Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи 

 Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ 

 Национален институт за помирение и арбитраж  

 Фонд „Социална закрила“  

 Фонд „Условия на труд“  

 Агенция по заетостта 

 

Визията на Министерството на труда и социалната политика за развитието на 

политиката за интеграция на хората с увреждания в последните години е тясно 

свързана с прилагането на интегрирания подход в управлението на политиката. 

Политиката на интеграция на хората с увреждания е свързана с универсалността, 

неделимостта и взаимозависимостта на всички човешки права и основни свободи и с 

нуждата от осигуряване на хората с увреждания на пълни права за заетост без никаква 

дискриминация. В тази политика се прилага личностно-ориентирания подход, който е 

http://sacp.government.bg/bg/
http://www.hrdc.bg/
http://www.gli.government.bg/
http://www.nipa.bg/
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=436
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm
https://www.az.government.bg/
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базиран на човешките права и цели да подсигури интеграцията и пълното участие на 

хората с увреждания в обществения живот. 

 Агенцията по заетостта прилага държавната политика за насърчаване на 

заетостта и защита на пара на труда, професионалното ориентиране и съветване, 

професионално и мотивационно обучение на безработни или заети лица, и извършва 

посреднически услуги за заетост.  

Политиката за заетостта се прилага от Агенцията по заетостта, чрез нейните 

регионални структури из цялата страна. Нейните главни функции се състоят в 

предоставянето на широк спектър от услуги за работодатели и търсещи работа, както 

и специфични дейности за подобряване на адаптивността на определени групи към 

изискванията на пазара на труда. 

Основните функции на Агенцията по заетостта включват: 

- Регистриране на свободни работни места и хора, които активно търсят работа; 

- Посреднически услуги за заетост; 

- Съвместно сътрудничество с общините и работодателите в развитието на дейности в 

обществена полза за общините и държавата; 

- Участие в развитието и прилагането на програми и мерки за заетост и обучение, 

насочени към специфични групи безработни, които поради различни причини имат 

повече трудности с интеграцията в пазара на труда (например, хора с увреждания); 

- Защита и опазване на заетостта; 

- Анализ на предлаганата работна сила и изискванията на пазара и предвиждане на 

възможни промени в ситуацията на пазара на труда. 

 Съветът на Агенцията по заетостта, включва членове на национално 

представени организации на работодатели и работници/служители. 

 Националният съвет за насърчаване на заетостта подчинен на 

Министерството на труда и социалната политика е постоянна структура за 

сътрудничество и консултации в развитието на политиките за заетостта.  

 

 

Регионални структури по заетостта: 

 Държавната политика за заетост и обучение за придобиване на професионална 

квалификация в регионите се извършва от регионалните администрации, 

местните власти заедно с териториалните поделения на Агенцията по 

https://www.az.government.bg/
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заетостта, териториалните поделения на министерствата, организации и 

социални партньори.  

 Постоянни или временни комитети по заетостта, които се създават с решение 

на Министерството на регионалното развитие към Министерски съвет и с 

решение на регионалните съвети за развитие. 

 Към подразделенията на Агенцията по заетостта действат съвети за 

сътрудничество, които провеждат пряк надзор и контрол върху приложението 

на политиката за заетостта. 

 Областните управители осигуряват координацията между националните и 

местните интереси по въпросите за заетостта в развитието и приложението на 

планове за регионално развитие и намаляване на нивото на безработицата. 

 Дирекциите „Регионална служба по заетостта“. Те са девет и функционират, 

като териториални поделения на Главна дирекция „Услуги по заетостта“. 

 Дирекции „Бюро по труда“. 

 

Дирекциите „Бюро по труда“ (ДБТ) са териториални подразделения на Главна 

дирекция „Услуги по заетостта“. Седалищата и териториалният обхват на ДБТ се 

определя от Министъра на труда и социалната политика. 

Главните дейности на ДБТ включват: 

- Услуги за търсещи работа: регистрация на хора, които активно търсят работа; 

осигуряване на услуги на тези хора, като даване на информация относно свободни 

работни места; информация относно програми и мерки за заетост и обучение; 

посредничество в процеса на заетост; професионално консултиране и съветване и др. 

- Услуги за работодатели, като: информация относно хората, които активно търсят 

работа; информация относно програми и мерки за запазване и насърчаване на 

заетостта; посреднически услуги; участие в приложението на национални, секторни, 

регионални и местни програми за заетост и обучение, включително за уязвими групи 

на пазара на труда (като например, хора с увреждания) и др. 

 

Социални услуги 
Цели и резултати: Съдържанието на тази сесия ще предостави възможност на 

консултанта по ПЗ да придобие знания за различните типове социални услуги, 

действащото законодателство (закони и правилници), които ги регулират, 

публичните органи, които са компетентни в тази сфера на социални услуги, както и за 

съществуващите доставчици на тези услуги. 

http://www.mrrb.government.bg/
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Типове социални услуги: 

Социалните услуги се дефинират като дейности, които повишават и разширяват 

възможностите на хората да водят независим живот; те се извършват, както в 

специализирани институции, така и в общността. 

Законовото определение също така счита социалните услуги за дейности насочени 

подкрепа на определени хора за адекватно съществуване и за социално включване в 

обществото. Социалната интеграция на хората е жизнено важен елемент на всяка 

социална услуга, който трябва да бъде развиван и да бъде предоставян, така че да 

осигурява на човека независим живот (да не поставя лицето в зависимост от услугата, 

респективно от институцията). 

Съгласно българското законодателство, социалните услуги се разделят на две групи, в 

зависимост от средата, в която се предоставят: 

 Социални услуги, предоставяни в общността; 

 Социални услуги, предоставяни в специализирани институции. 

 

Социалните услуги в общността са услуги предоставяни в семейна среда или в среда 

близка до нея. Социалните услуги, предоставяни в общността са: лични асистенти, 

социални асистенти, домашни асистенти, домашна грижа, дневни центрове, центрове 

за социална рехабилитация и интеграция, центрове за временно настаняване, приемна 

грижа, кризисни центрове, център за настаняване от семеен тип, защитени жилища, 

обществени столови. 

o Личният асистент е човек, който се грижи за дете или възрастен с постоянно 

увреждане или сериозна болест, за да задоволи ежедневните му/ѝ нужди. 

o Социалният асистент е човек, който осигурява различни услуги насочени към 

социалната работа и консултирането за клиентите и свързани с 

удовлетворяване на нуждите от организация на свободното време и 

установяване на социални контакти. 

o Домашният асистент е човек, който осигурява услуги в дома, насочени към 

поддържане на хигиената на дома, пазаруване, готвене, пране и други 

комунални дейности. 

 

Специализираните институции за предоставяне на социални услуги са: домове за деца 

и младежи с увреждания, домове за възрастни с увреждания, социални образователни 

и професионални центрове, старчески домове, приюти, домове за временно 

настаняване. 

http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=24&s1=23&selid=23
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=24&s1=22&selid=22
http://socialangel.bg/%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82/
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjN-Jmkvd7NAhXBbxQKHRclDLwQFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.mon.bg%2F%3Fh%3DdownloadFile%26fileId%3D1411&usg=AFQjCNEHGDD17qc5oJ2Y55EJ4GOuV1UwmA&sig2=G_cbO9aL67eDlnaGreaeTg&bvm=bv.126130881,d.bGg
http://socialangel.bg/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
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Действащо законодателство: Проблемите свързани с предоставянето на социални 

услуги се регулират от Закона за социално подпомагане. 

Държавни власти, които са овластени в сферата на социалните услуги: 

 

Държавата и общините осигуряват социалните услуги постановени от Закона за 

социално подпомагане и държавните и общинските власти упражняват насочващи, 

координационни и контролни функции в сферата на социалното подпомагане и 

услуги.  

 Министерски съвет – определя държавната политика в социалното 

подпомагане. 

 Министерство на труда и социалната политика – специализирана структура 

на Министерски съвет за управление, координация и контрол в сферата на 

социалните услуги. 

Дейностите свързани със социалната политика трябва да се прилагат от 

Министерството на труда и социалната политика в сътрудничество с общините и 

неправителствените организации занимаващи се с благотворителност и други 

хуманитарни дейности. За реализацията на това сътрудничество е създаден Съвет за 

социално подпомагане с председател Министъра на труда и социалната политика. 

 Агенция за социално подпомагане – структура създадена от Министъра на 

труда и социалната политика за прилагане на държавната политика в сферата 

на социалното подпомагане. 

 

 Регионални дирекции за социално подпомагане – териториални поделения 

на Агенцията за социално подпомагане, създадени в регионалните 

административни центрове.  

 

 Дирекции „Социално подпомагане“ – специализирани структури за социално 

подпомагане на територията на всяка община.  

 

 Инспекторат – създаден от изпълнителния директор на Агенцията за 

социално подпомагане за извършването на специализиран контрол върху 

законосъобразното приложение на нормативната рамка  в сферата на 

социалното подпомагане.  

 

 

Кой може да предлага социални услуги? 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134405633
http://www.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
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Съгласно Закона за социално подпомагане, социалните услуги се осигуряват от 

държавата, общините, физически лица регистрирани по Търговския закон и 

юридически лица, които се наричат „Доставчици на социални услуги“. Социалните 

услуги се предоставят в съответствие с волята и личния избор на лицата. В някои 

специфични случаи държавата или общините могат да делегират управлението, 

координацията и осигуряването на определени социални услуги на организации от 

трети сектор. 

 

 

9.6. Възможности за финансиране. 
Цели и резултати: Тази сесия ще помогне на консултанта по ПЗ да придобие 

знания/компетентности за възможностите за финансиране, отнасящи се до 

предоставянето на услугите по ПЗ и осигуряването на устойчива заетост на 

националния пазар на труда. 

 

9.6.1. За предоставяне на услуги по ПЗ 

Финансов капацитет за прилагане на социални услуги 

Финансовото осигуряване на социалните услуги се извършва по два основни начина: 

централизирано и децентрализирано. 

Делегираните дейности от държавата са правителствена отговорност и местните 

дейности се осигуряват от общините от собствените им приходи. 

За делегирани от държавата дейности сумата на финансирането за социални услуги 

се определя годишно от Закона за държавния бюджет. 

За разходите по държавно делегирани дейности най-важният елемент е размера на 

тяхната сума изчислена на базата на възприетите стандарти, които включват брой на 

персонала, размер на заплатите, на плащанията за социални осигуровки и на 

издръжката. 

Събираните такси за делегирани дейности се определят от тарифата за таксите за 

социални услуги финансирани от държавния бюджет и се прехвърлят във фонд 

„Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика. 

http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=99252
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=436
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=436
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През годината институциите за социални услуги изплащат за сметка на общините 

събираните собствени приходи: приходи от продажби на стоки и услуги, приходи от 

наета общинска собственост и други. 

Финасирането на социалните услуги – местни дейности се извършва, чрез набиране на 

собствени фондове от местни данъци и такси. Няма стандарти за поддържане на 

местни дейности. Общините имат правото да определят ресурсите, с които ще 

финансират местните дейности, в зависимост от задачите, които имат за разрешаване 

в сферата на социалните услуги и от собствените си финансови ресурси. 

В условията на разширяващия се пазар на социални услуги се поражда необходимост 

планирането и доставката на някои услуги, да бъде осъществена в партньорство с 

неправителствени организации – „доставчици на услуги“.  

 

 

Източници на финансиране, които могат да бъдат използвани от доставчиците на 

социални услуги 

1. Доставчиците на социални услуги, които са записани в регистъра на Агенцията за 

социално подпомагане (АСП), могат да кандидатстват за финансиране за осигуряване 

на социални услуги от държавния бюджет и общинските бюджети, следвайки 

процедурите създадени за провеждане на конкурси.  

2. Доставчиците на социални услуги могат да финансират дейностите си от приходи от 

такси за социални услуги. 

3. Всеки доставчик регистриран в регистъра на АСП, може да кандидатства за ресурси 

от фонд „Социална закрила“ след защита на проект.  

Основните типове финансиране в социалната сфера достъпно за български 

неправителствени организации (НПО) са: 

o Приходи от собствена регулирана дейност  

В България съществува възможност НПО-тата, да извършват икономическа дейност. 

Някои нестопански организации успешно комбинират пазарния подход със 

социалното влияние – например, чрез усвояване на модела на гъвкаво плащане за 

социални услуги, в съответствие с финансовия статус на клиентите си. 

o Приходи от частни дарения 

http://212.122.188.84/
http://212.122.188.84/
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIES&P=436
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Традиционно бизнесът се интересува от благотворителни каузи и кампаниите, които 

могат да представят компанията или нейните продукти в благоприятна за обществото 

светлина. 

Подобни партньорства организирани на национално ниво (между коалиции на 

корпорации и коалиции на НПО-та) вече са добре установени в практиката. 

o Приходи от проектни дейности – те осигуряват стабилност на организациите и 

в някаква степен професионализъм на социалните услуги предоставяни от тях. 

 

o В България основните източници за финансиране на дейностите на НПО 

продължават да бъдат от чуждестранен произход: 

- Частните донорски фондове са сериозен фактор при формирането на бюджетите на 

социално ориентираните НПО-та в България. 

- Чуждестранни държавни фондове (извън програмите на ЕС) – финансови програми 

на посолствата, американски и британски държавни програми (Британски съвет, 

USAID, MATRA), като много от тях приоритизират именно социалните дейности. 

o Програмите на ЕС – главният източник на финансиране за повечето български 

НПО-та. 

 

 

9.6.2. За подсигуряване на устойчива заетост 

Финансиране от оперативни програми: 

Най-големият допълнителен източни на финансиране са Европейските структурни 

фондове, чрез съответните Оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“, 

„Регионално развитие“, „Конкурентноспособност“, „Транспорт“ и други. Липсващите 

инвестиционни ресурси, които държавният бюджет не може да осигури, могат да се 

финансират по новите оперативни програми и това ще осигури устойчивост на 

предоставянето на социални услуги. 

Най-добрият подход е ориентираното към клиента финансиране, което гарантира на 

всеки уязвим човек достъп до подкрепящи услуги, като така реализира на практика 

правото за избор на доставчик на услуга. Един от най-модерните методи на 

финансирането е принципа „парите да следват клиента“. Съгласно този принцип се 

осигурява прозрачност и ефективност на усвояването на финансовите ресурси. 

За проекти свързани със заетостта, социалните дейности и социалното включване, 

Европейската комисия (ЕК) предоставя финансиране по следните програми: 

http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/
http://www.bgregio.eu/
http://www.opcompetitiveness.bg/
http://www.optransport.bg/
http://ec.europa.eu/index_bg.htm
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Европейска програма за заетост и социални иновации 

Европейската програма за заетост и социални иновации е европейски финансов 

инструмент управляван директно от ЕК, целят да насърчи заетостта, социалните 

политики и трудовата мобилност в съюза. 

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) 

ЕФПГ предоставя подкрепа на хора изгубили своите работни места в резултат на 

значими структурни промени в световните търговски модели, поради глобализацията, 

да намерят нова работа, колкото е възможно по-бързо. 

Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) 

С ресурсите от ФЕПНЛ се подкрепят дейности в държавите от ЕС целящи да се осигури 

материална подкрепа на най-онеправданите лица. Националните власти избират 

партньорски организации, които ще предоставят помощта на базата на националните 

си програми за периода 2014-2020 г. 

През 2016 г. следните дейности, които са включени в Индикативната годишна работна 

програма за 2015 г. ще бъдат отворени за избор на процедури по проекти: 

1. "Ново работно място 2015" 

2. "Обучение за заети лица" 

3. "Добри и безопасни условия на труд" 

4. "Дунавско партньорство за работни места и растеж" 

 

Комуникационни стратегии за взаимодействие с и сред 

институции/ организации 
Цели и резултати: Съдържанието в тази сесия ще предостави възможност на 

консултантите по ПЗ да добият знания и компетентности в сферата на общуването, в 

частност комуникационни стратегии отнасящи се до взаимодействието с различни 

публични институции или частни организации, които могат да съдействат за 

намирането на работа на хората с увреждания. 

Общуването е цялостен процес на взаимодействие, който се осъществява чрез 

едностранно разпространение или чрез взаимен обмен на съобщения с цел да се 

достигне определена степен на взаимно разбирателство между участниците. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=1081
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=1089
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7088
http://www.euconsult.bg/bg/aktualniprogrami/for-companies/obuchenia-za-zaeti.html
http://esf.bg/procedures/dobri-i-bezopasni-usloviya-na-trud/
https://danube-inco.net/object/news/14077
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Общуването представлява доставяне или размяна на идеи, знания, чувства, 

настроения, нагласи, позиции, съответстващи на интересите и нуждите на 

участниците в процеса на общуване. 

Основните принципи на комуникацията на консултанта по ПЗ с институции/ 

организации са: 

• Да бъде целенасочена, придържайки се стриктно към основните цели и профила на 

длъжността на консултанта по ПЗ; 

• Да бъде организирана чрез ясни цели и намерения; 

• Да се прилага в кратко-, средно- и дългосрочен план, в съответствие с целите на 

консултанта по ПЗ; 

• Да бъде гъвкава с възможност за редовни обновявания в отговор на променящите се 

условия; 

• Да бъде навременна – да започва преди предприемането на конкретни стъпки; 

• Да бъде планирана предварително – успешните стъпки в общяването трябва ад 

бъдат предвидени и комуникацията да бъде осъществена по възможно най-

подходящия и ефективен във времето и пространството начин; 

• Резултатите от общуването да бъдат предмет на анализ и оценка; 

• Изключително голямо значение за осъществяването на ефективно общуване има 

„управлението на очакванията“; 

• Важно за успешната комуникация е да не създава завишени очаквания, тъй като 

провалът на тяхното осъществяване може да нанесе големи вреди. По-добрият подход 

е да се осигури реалистична информация, да не се надценява позитивния ефект от 

едно или друго решение. 

 

Етапи на процеса на общуване: 

1. Привличане и задържане на вниманието. Можем да постигнем тази цел с 

навременно съобщение ипривлекателност, но също така и с откровено представена 

информация. 

2. Установяване на връзка (общуването е двупосочен процес). Да се създаде такава 

нагласа, която трябва да бъде добронамерена за събеседника, да се опознаят и 

приемат неговите професионални възгледи, очаквания и нужди, също така позицията 

му в институцията/ организацията.  
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3. Предизвикване на поведенческа реакция от събеседника.  

4. Установяване на двустранно доверие. 

5. Включване и действие. 

 

Комуникационни канали 

За да се постигне целта на комуникацията е необходимо ефективното използване на 

различни комуникационни канали, вземането предвид на техните специфики 

отнесени към институцията / организацията, за която е предназначена предаваната 

информация. 

Официално писмо по пощата 

Писмената комуникация е често използван канал за комуникация при обмена на 

информация между институции. Официалните писма са по-формален канал за 

комуникация. 

Консултантът по ПЗ трябва да се опита да пише, колкото е възможно по-просто и ясно 

и да не създава писма по-дълги от необходимото. Той/тя не трябва да използва 

неофициален стил на общуване. Писмото има следните задължителни елементи: 

- Адреси (на консултанта по ПЗ и на лицето, до което е писмото) 

- Поздрав или обръщение (Уважаеми г-н/г-жа ...) 

- Завършваща фраза на писмото (Искрено Ваш/а, С уважение ....) 

- Подпис на консултанта по ПЗ 

- Дата 

 

Телефонни обаждания 

При отговарянето на обаждания по телефона е особебно важно тонът да бъде 

приятелски и отзивчив. Интонацията на консултанта по ПЗ е важна част от 

комуникацията и играе значима роля в изграждането на впечатление. Емоциите не 

бива да се отразяват на тона, дори когато са негативни. Когато говорим по телефона, 

винаги е необходимо първо да се представим, като съобщим своята позиция и целта на 

обаждането (търсене на подходяща възможност за работа за хора с увреждания). 
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Срещи 

Ако консултанта по ПЗ желае да се срещне с някого: 

• Той/тя осигурява дата, време и място за срещата. Подходящо е да бъде „добре 

позната територия“, тоест на място което е познато за консултанта, но е удобно и за 

поканения човек.  

• Когато консултантът по ПЗ обсъжда среща по телефона, трябва да обясни своята 

позиция, причината за обаждането, целта и приблизителната продължителност на 

срещата.  

• Ако срещата е навън, консултантът по ПЗ трябва да поеме разходите за нея. 

• Консултантът по ПЗ отива на мястото за срещата на време. 

 

Комуникацията по имейл е най-често използвания инструмент в модерната работна 

среда.  

Някои правила за комуникация чрез имейл с различни институции / организации: 

• Проверявайте имейла си поне три пъти на ден 

• Опитвайте се да отговаряте до ден 

• Не претоварвайте съобщенията си до институции / организации с описания и 

надписи от рода на „СПЕШНО“, „ВАЖНО“ и т.н. 

• Не разпространявайте спам 

Насоки при създаване на писмо по имейл: 

 Използвайте професионален имейл акаунт.  

 Включвайте кратко, но точно описание в темата на имейла. 

 Бъдете сигурни, че сте включили поздрав в писмото си („Уважаеми 

Господине/Госпожо“ и др.). Поздравът, който използвате, може да варира в 

зависимост от това до кого е писмото. 

 Съставете основната част на имейла подобно на официално писмо. Използвайте 

само цели изречения.  

 Определете целта на имейла (търсене на подходящо работно място, изказване 

на благодарност за проведена среща, опит за установяване на първоначален 

контакт или първоначална среща).  
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 Бъдете колкото се може по-кратък/а. Потенциалните работодатели са заети 

хора и биха искали да уважават тяхното време.  

 Уверете се, че сте изказали благодарност за отделеното време и внимание в 

имейла си.  

 Включете заключение („С уважение“ и др.). 

 Включете информация за обратна връзка/контакт с Вас. 

 Препрочете няколко пъти, преди да изпратите. 

 

Какво не трябва да правите: 

 Не използвайте неофициален/личен имейл адрес.  

 Не приемайте имейла до потенциален работодател, като всекидневен разговор. 

Той трябва винаги да бъде формулиран, като официално писмо.  

 Не използвайте емотикони.  

 Не бързайте при писането или изпращането на имейла. Уверете се, че сте 

вложили подходящото време за съставянето и прегледа на имейла. 

 

 

В настоящата ситуация на пазара на труда, имейла най-вероятно ще бъде най-често 

използвания начин за създаване на първоначално впечатление.  

 

 

9.8. Специфични аспекти на създаването и 

поддържането на мрежа от контакти с потенциални 

работодатели 
Цели и резултати: Тази  глава ще подпомогне консултантите по ПЗ в придобиването 

на знания и компетентности за успешно взаимодействие с потенциални работодатели 

използвайки различни „инструменти за създаване на контакти. 

От самото си създаване ПЗ се фокусира основно върху нуждите на търсещите работа 

хора с увреждания. По-късно е установено, че осведомеността за нуждите на 

работодателите е фундаментално за постигането на дългосрочна заетост. Схващането, 

че консултантите по ПЗ трябва да отчитат в същата степен нуждите и на 

работодателите, става все по-популярно. Несъмнено процеса на ПЗ трябва да 

облагодетелства и двете страни (и работниците/служителите, и работодателите). По 

време на активното си участие в процеса, лицето с увреждане трябва да бъде 

окуражено да възприема себе си като служител, който ще бъде от полза на 

подходящия работодател. Може да бъде сериозна грешка, ако консултантът по ПЗ 

прекара изключително много време в идентифицирането на нуждите на клиента и 
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определяне на професионалния му профил и отдели значително по-малко време и 

енергия за разбирането на нуждите на работодателя. Именно защото работодателят 

прави изборът и решава, дали да наеме работника/служителя, той/тя е също толкова 

значим клиент на услугата ПЗ, както и човека с увреждане. Консултантът по ПЗ трябва 

да развива своите умения за ангажиране на работодателите с цел да бъде в състояние 

да идентифицира подходящите свободни работни места и да подкрепи клиентите си 

на всички етапи от процеса по намиране на работа. 

Неформалните методи често се използват в ПЗ с цел да се осигури работно място, 

като: се дефинират задачите според уменията на лицето с увреждане; се направят 

запитвания на различни места за свободни и подходящи работни места, неофициални 

контакти. Консултантите по ПЗ трябва, също така да бъдат запознати с официалните 

/ формалните методи за намиране на работа, включително: попълването и 

изпращането на формуляри за кандидатстване, търсещите работа трябва да бъдат 

обучени, как да пишат своята автобиография и как да се държат по време на интервю 

за работа. Повече информация по тази тема, може да бъде намерена в Модул 6 на 

настоящия обучителен курс. Осведомеността на консултантите по ПЗ относно 

официалните и неофициалните подходи за намиране на работа ще доведе до 

подобряване на информирания избор  и самоопределянето на търсещите работа и 

също така ще увеличи компетентността на консултантите в посрещането на нуждите 

на работодателите. Използването на формални и неформални техники за намиране на 

работа е силно препоръчително, тъй като по този начин консултантът по ПЗ може да 

избере най-добрия подход във всяка ситуация. 

Взаимодействието с работодателите не винаги се осъществява в частни срещи. 

Рекламните материали мога да играят важна рола в популяризирането на услугите 

по ПЗ по професионален начин. Създаването на маркетингови и рекламни материали 

може да е скъпо, но те могат да имат огромно положително влияние върху 

потенциалните работодатели, ако са направени достъпно и професионално. Най-

важната им задача е да покажат професионализъм при предоставянето на услуги. 

Консултантите по ПЗ трябва ад събират обширна и подробна информация за пазара 

на труда в региона. Еднакво важно за тях е да изследват нуждите на потенциалните 

работодатели. Консултантите трябва да бъдат осведомени за нуждите на пазара на 

труда, също така и да предвиждат бъдещи тенденции. Те трябва ад познават добре 

проблемите на местния пазар на труда, които работодателите срещат във 

всекидневната си работа, с цел да могат да покажат това знание, като елемент от 

своята експертиза за работа с работодатели. Освен това, консултантите по ПЗ трябва 

да разбират нуждите на работодателите от работна сила и обучение, които понякога 

са уникални сами по себе си – няма универсален подход, работещ при всички.  Не е 

достатъчно да се разчита на факта, че това е „правилния път“ от гледна точка на 

социалната перпектива и консултантите трябва да могат да показват, че това са добри 
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условия за постигането на бизнес целите на работодателя. Това ще доведе до 

създаването на стабилна връзка, взаимно доверие и уважение между страните и ще 

подчертае ползите за работодателите, които приемат да работят с консултанти по ПЗ 

при наемането на хора с увреждания. 

И креативността, и гъвкавостта са необходими условия при решението как да се търси 

подходяща за човека с увреждане работа и само чрез подходящо обучение, 

консултантите по ПЗ биха могли да подобрят своите методи при подкрепата в процеса 

на намиране на работа. 

 

Подходящото поведение (с цел да се достигне до желания резултат) по време на 

срещата с потенциални работодатели включва: 

• Познания за конкретния предмет на срещата. 

• Уверете се, че визитната Ви картичка е у Вас. 

• Подгответе необходимата информация (документи).  

• Отидете с ясна идея относно това какви са очакванията на другите участници в 

срещата.  

• Изразете позицията си справедливо и компетентно.  

• Не прекъсвайте, а окуражавайте общуването.  

• Водете си записки по време на цялата среща.  

• Бъдете активната страна. 

 

Полезни съвети: 

 Проучете и включете търсещия работа в съответните срещи; 

 Винаги търсете неговото съгласие за продължаване на работа по процеса;  

 Винаги поставяйте търсещия работа в центъра на процеса; 

 Проучете потенциалните работодатели; 

 Окуражете работодателите с опит в ПЗ да разговарят с други работодатели; 

 Уверете се, че всички които са въвлечени в процеса напълно разбират ролята 

си в него;  
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 Ако търсещият работа е съгласен, включете в процеса и семейството му;  

 Опознайте всички инициативи и схеми за работодатели и как те въздействат, 

както на търсещите работа, така и на работодателите;  

 Бъдете честни с търсещите работа и с работодателите относно подкрепата, от 

която имат нужда и степента, в която тя може да им бъде осигурена;  

 Винаги изпълнявайте дадените обещания и крайни срокове;  

 Поддържайте професионално поведение по всяко време, използвайте 

качествени рекламни материали, визитки и брошури;  

 Документирайте настоящи предложения за работа.  
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Източници: 
Актуализирана национална стратегия за младежта (2014- 2020) 

Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020 г.  

Закон за държавния служител 

Закон за насърчаване на заетостта 

Закон за интеграция на хората с увреждания 

Кодекс на труда  

Национален план за действия по заетостта през 2016 

Национална стратегия за учене през целия живот (2014- 2020) 

Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания“ 

Национална програма за младежта (2016-2020) 

Национална стратегическа референтна рамка 2014-2020 г. 

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване 2020 г. 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г. 

Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г. 

Homepage of the European Commission - Labour law 

Homepage of the European Commission – Rights at Work 

Homepage of the European Commission – Persons with disabilities 

EUSE Toolkit for SE of People with Disabilities 

International Labour Organization - International labour standards 

International Labour Organization – Disability and Work 

United Nations site - Disability 

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1118
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=705
http://ar2.government.bg/ras/help/zdsl.html
http://ar2.government.bg/ras/help/zdsl.html
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=226&lang=
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135491478
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/Codes/KT.pdf
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=249
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=880
http://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=166
http://mpes.government.bg/Pages/Projects/Default.aspx?evntid=zxsvyW%2BJED4%3D
http://archive.eufunds.bg/bg/page/66
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=790
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/6606
http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=157
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=82
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
http://www.eusetoolkit.eu/index.php/supported-employment
http://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/disability-and-work/lang--en/index.htm
https://www.un.org/development/desa/disabilities/
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EU’s Working Time Directive (2003/88/EC) 

Amsterdam Treaty of the European Union 

Code of Good practices for employment of people with disabilities 

Joint declaration on employment of people with disabilities 

UN Convention on the Rights of People with Disabilities (UNCRPD) 

European Disability Strategy 2010- 2020 

European Social Charter 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

International Covenant on Civil and Political Rights 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

“Europe without barriers” 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32003L0088
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:11997D/TXT
http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/codehaen_en.htm
https://www.businesseurope.eu/publications/joint-declaration-employment-people-disabilities-20012003
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/163
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Convention_ENG.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://myaccessible.eu/europe-without-barriers-tour/

