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Тази брошура е въведение и полезен пътеводител за това 
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вашата организация отворени и достъпни за всеки. Може 
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В много сектори има недостиг 
на работна ръка, но въпреки то-
ва безработицата сред хората с 
увреждания е висока. В на ши 
дни Ев ро па пре жи вя ва де мо граф-
ски про ме ни ка то на ма ля ва не на 
ра бот на та ръ ка, уве ли ча ва не на 
на се ле ние то над ра бо тос по соб на 
въ зраст и спад на раж да е мост та. 
Те зи тен ден ции во дят до не до стиг 
на ра бот ни ци във все по ве че про-
фе сии и сфе ри в ре ди ца стра ни 
от Ев ро пей ския съ юз. В ре зул тат 
на то ва все по ве че ор га ни за ции в 
об ще стве ния и част ния сек тор са 
при ну де ни да при бя гват до но ви 
стра те гии за прив ли ча не на пер со-
нал. Те се на соч ват към раз лич ни 
гру пи от на се ле ние то, ко и то до се га 
са би ли из клю че ни от па за ра на 
тру да.

Въ пре ки че не до сти гът на ра ботна 
ръ ка в Ев ро па се увели чава, уча с-
тие то на па за ра на тру да на хо ра та 
с ув реж да ния, ко и то съ ста вля ват 
го ля ма част от на се ле ние то на ЕС, 
въ зли за на 40% и е твър де ни ско 
в срав не ние със за етост та на на се-
ле ние то ка то ця ло, коя то е 64%.

Въ змож но ре ше ние за спра вя не с 
не до сти га на ра бот на ръ ка и струк-

тур на та без ра бо ти ца е да се на блег-
не на про фе си онал на та под го тов ка 
на мла ди те хо ра, вклю чи тел но и 
на мла де жи те с ув реж да ния. То ва 
мо же да се по стиг не с уве ли ча ва не 
на въ змож но сти те за об уче ние на 
ра бот но то мя сто чрез ор га ни зи ра-
не на ста жо ве. В днеш но вре ме 
меж ду ев ро пей ски те дър жа ви се 
на блю да ват го ле ми раз ли чия в 
сте пен та и фор ми те на при ла га не 
на то зи под ход.

Дър жав ни те служ би, оста на ли те 
струк ту ри на власт та и дър жав ни те 
пред при я тия са в най-доб ра та по зи-
ция да се пре вър нат в ли де ри на 
то ва ра зви тие и да въ ве дат доб ри 
прак ти ки, ко и то след то ва да бъ дат 
въз про из ве де ни от дру ги об ще стве-
ни и част ни ор га ни за ции.

Мно го стра ни раз по ла гат с квали-
фи ци ра ни кад ри и пре до ста вят 
дър жав ни суб си дии в тази област. 
Ето за що прив ли ча не то на мла ди 
хо ра с ув реж да ния ка то ста жан ти 
във ва ша та ор га ни за ция мо же да 
се ока же по-лес но, от кол ко то пред-
по ла га те. Та зи бро шу ра опис ва 
стъп ки те, необхо ди ми за то ва.

Въведение
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Ста жо ве те ка то ин стру мент
за на би ра не на пер со нал

Ста жо ве те пред ла гат ре ди ца пол зи 
за ор га ни за ция та. Те са от ли чен 
из точ ник на вре ме нен и по стоя нен 
пер со нал, тъй ка то ор га ни за ция та 
има въ змож ност да оце ни своите 
бъ де щи слу жи те ли, без да се об-
вързва дъл гос роч но с тях, ко ето 
мо же да се ока же твър де скъ по.

Ста жът съ що та ка е и въ з мож ност
за ра бо то да те ля да за поз нае 
ви соко ква ли фи ци ра ни те спе циа ли-
сти, ко ито тър сят ра бо та с въ змож-
но сти те за про фе си онал на ре а ли-
за ция в не го ва та ор га ни за ция. 
Ста жан ти те усво яват изис ква ния та 
на ра бот но то мя сто, до ка то все още 
фор ми рат свои те тру до ви на ви ци. 
Мно го от тях до при на сят с но ви 
идеи и гле дни точ ки, ко ето мо же да 
се ока же из клю чи тел но цен но за 
ор га ни за ция та.

Ор га ни зи рай ки ста жо ве, ра бо то да-
те ли те по лу ча ват до стъп до но ви 
из точни ци на ра бот на ръ ка, ре ша ват 
про бле ма с не до сти га на ра бот ни ци 
и имат въ змож ност да от крият под хо-
дя щия чо век с нуж ни те уме ния.

Уча стие то в ста жо ве но си мно же ство 
пол зи и за мла ди те хо ра. На ми ране-
 то на под хо дя щи въ змож но сти за 
про фе си онал но об уче ние и кан ди-
дат ства не то за тях е це нен опит и 
под го тов ка за бъ де що то тър се не на 
ра бо та. Ста жо ве те из граж дат уве-
ре ност в соб стве ни те спо соб но сти 
и по ма гат на ин ди ви да да пла ни ра 
своя та ка рие ра. Ста жан ти те прила-
 гат тео ре тич ни те си поз на ния в 
ре ал ни жи тей ски си туа ции, от кри-
ват свои те сил ни стра ни, виж дат 
как во тряб ва да по доб рят, усвояват 
со циал ни и тру до ви уме ния и из-
граж дат мре жа от про фе си онал ни
и лич ни кон так ти.
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Бъл га рия е из пра ве на пред съ щи те 
труд но сти ка то оста на ли те ев ро-
пей ски стра ни. Из след ва не на 
На цио нал ния ста ти сти че ски ин сти-
тут (НСИ), про ве де но сред хо ра та с 
ув реж да ния през 2005 г. по каз ва, 
че са мо 13% от ин тер вю и ра ни те в 
ра бо тос по соб на въ зраст (меж ду 16 
и 64 го ди ни) са за ети, тоест по лу ча-
ват до хо ди от тру до ва дей ност, ка то 
8% от тях ра бо тят по про гра ми за 
под по ма га на за етост. 5% от ин тер-
вю и ра ни те се сам оопре де лят ка то 
без ра бот ни, а оста на ли те 82% се 
въз прие мат ка то ли ца из вън ра бот-
на та си ла. 

Из ключ ва не то на хо ра та с ув реж да-
ния от па за ра на тру да не се дъл жи 
са мо на ар хи тек тур ни ба рие ри. 
Дру га го ля ма преч ка са на гла си те 
към ув реж да ния та. Ку лту ра та и по ли-
ти ки те в Бъл га рия тра ди цион но са 
до ми ни ра ни от под ход към ув реж-
да ния та, ос но ван на ме ди цин ския 
мо дел. Ув реж да не то се въз прие ма 
ка то бо ле стно съ стоя ние, ко ето пра-
ви хо ра та "не ра бо тос по соб ни" и ги 
ли ша ва от въ змож ност та за при нос. 
Та зи на гла са на ми ра отра же ние в 

ези ка, из пол зван по от но ше ние на 
ув реж да ния та. До 2004 г. тер минът, 
упо тре бя ван ма со во за оз на ча ва не 
на ув реж да не то, е "ин ва лид ност", 
а хо ра та с ув реж да ния са на ри ча ни 
"ин ва ли ди". Не що по ве че, пър вия 
закон за ув реж да ния та, при ет през 
1995 г., ре гла мен ти ра юри ди че ски 
то зи тер мин. Ед ва нас ко ро, с прие-
ма не то на на стоя щия Закон за ин те-
гра ция на хо ра та с ув реж да ния, е 
ле га ли зи ран тер минът "хо ра с ув реж-
да ния". Та зи про мя на е ре зул тат от 
продъл жи тел ни и ма щаб ни уси лия 
за по ви ша ва не на об ще стве но то 
съ зна ние от стра на на ор га ни за ции-
те на хо ра с ув реж да ния. За то ва 
до при на сят и при съе ди ня ва не то 
към ЕС, как то и про во ки ра не то на 
цен ност но-ори ен ти ран об ще ствен 
де бат. Днес в пу блич ни те из каз ва-
ния обид ни те ду ми се из бя гват. 
По меж ду си оба че хо ра та продъл жа-
ват да из пол зват опре де ле ния ка то 

"са кат", "ма лоу мен", "бав но раз ви-
ващ се" и т. н. Жур на ли сти те все 
още на ри чат хо ра та с ув реж да ния 

"ин ва ли ди", обяс ня вай ки, че е по-
крат ко. "От не ма по-мал ко вре ме в 
ефир и по-мал ко бу кви на хар тия", 

Без ра бо ти ца та
сред хо ра та с ув реж да ния
в Бъл га рия
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от го ва ря жур на лист, по пи тан за що 
ме ди и те се при дър жат към та зи тер-
ми но ло гия." 

На по следък ня кои ли де ри сред 
хо ра та с ув реж да ния за поч ват да 
из пол зват тер ми на "хо ра с раз лич ни 
спо соб но сти", но той все още не е 
по пу ля рен и не се рад ва на ши ро ко 
прие ма не сред са ми те хо ра с ув реж-
да ния. Мне ния та за ези ка сред хо ра-
та с ув реж да ния са раз лич ни – 
ня кои твър дят, че ня ма зна че ние 
как ги на ри чат, сти га "ре ал ни те 
на гла си да са по зи тив ни". Дру ги 
оба че на сто яват за из пол зва не то на 

"език, за чи тащ чо веш ко то до стойн-
ство, тъй ка то той фор ми ра и на гла-
си те".

1  Panayotova, K. (n. d.) 'Independent Living Experience from Eastern European Countries?', стр. 1. 
Текстът е достъпен в интернет на адрес: 
http://www.enil.eu/documents/wewantfreedom/il_experience_eastern_eu_countries.doc.
(Всички препратки към интернет са актуални към 20 ноември 2007 г. – Бел. пр.)
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Бъл гар ско то за ко но да тел ство
в сфе ра та на ув реж да ния та

Пър вият закон за ув реж да ния та – 
За ко нът за за щи та, ре ха би ли та ция 
и со циал на ин те гра ция на ин ва ли ди-
те – е при ет през 1995 г. Цел та му е 
да ос игу ри со циал но под по ма га не 
за от дел ни ин ди ви ди въз ос но ва 
на тех ни те ув реж да ния. За не го не 
е ха рак тер но фо ку си ра не то вър ху 
фак то ри те на сре да та. Той съ дър жа 
са мо ня кол ко, и то твър де об щи 
нор ми, ко и то имат от но ше ние към 
до стъп ност та, при об ща ва що то об ра-
зо ва ние, за етост та в об ща сре да 
и по ви ша ва не то на об ще стве но то 
съ зна ние. Запаз ва не то на ни ско то 
об ра зо ва тел но ни во, ви со ка та без ра-
бо ти ца, пов се ме стна та бед ност и го ле-
мият брой ин сти ту цио на ли зи ра ни 
ин ди ви ди сред хо ра та с ув реж да ния 
до каз ват необхо ди мост та от но во, 
мо дер но за ко но да тел ство, ко ето да 
га ран ти ра чо веш ки те пра ва на те зи 
хо ра и тях но то ефек тив но включ ва не 
в об ще ство то.

В ре зул тат на уси ле на за стъп ни че ска 
дей ност от стра на на бъл гар ски те 
ор га ни за ции на хо ра с ув реж да ния 
в кон тек ста на при съе ди ня ва не то на 
Бъл га рия към ЕС и Ев ро пей ска та го ди-
на на хо ра та с ув реж да ния (2003 г.) 
ста рият закон е из ця ло от хвър лен и 
за ме нен от нов за ко но да те лен акт. 
За ко нът за ин те гра ция на хо ра та с 
ув реж да ния вли за в си ла на 1 януа ри 

2005 г., де сет го ди ни след прие ма-
не то на пре диш ния закон. Не го ви те 
до пъл ни тел ни те раз по ред би съ дър-
жат офи циал но опре де ле ние на тер-
ми на "ув реж да не", спо ред ко ето то ва 
е "вся ка за гу ба или на ру ша ва не в 
ана то мич на та струк ту ра, във фи зио -
ло гия та или в пси хи ка та на да ден 
ин ди вид" (Закон за ин те гра ция на 
хо ра та с ув реж да ния, в си ла от 1 януа-
ри 2005 г., об на род ван в Дър жав ен 
вест ник, бр. 81 от 17 сеп тем ври 2004 
г.). Най-важ на та де фи ни ция в За ко на 
за ин те гра ция на хо ра та с ув реж да-
ния оба че е она зи, коя то опре де ля 
сми съ ла на по ня тие то "хо ра с трай ни 
ув реж да ния", тъй ка то то ва е един-
стве на та ка те го рия, коя то има пра во 
на под кре па от дър жа ва та – в па ри 
или в на ту ра, ди рект но или ин ди-
 рект но. "Чо век с трай но ув реж да не" 
е "ли це, ко ето в ре зул тат на ана то-
мич но, фи зио ло гич но или пси хи че-
ско ув реж да не е с трай но на ма ле ни 
въ змож но сти да из пъл ня ва дей но сти 
по на чин и в сте пен, въ змож ни за 
здра вия чо век, и за ко ето ор га ни те 
на ме ди цин ска та екс пер ти за са уста-
но ви ли сте пен на на ма ле на ра бо тос-
по соб ност или на ма ле на въ змож ност 
за со циал на адап та ция 50 и над 50 на 
сто" (пак там). Всич ки те зи опре де ле-
ния от но во по каз ват вър хо вен ство то 
на ме ди цин ския мо дел на ув реж да не-
то в про ти во вес на со циал ния мо дел – 
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фо кусът е вър ху ин ди ви ду ал ни те спо-
соб но сти, а не вър ху ба рие ри те в 
сре да та.

Прие тият през 2003 г. и вля зъл в си ла 
през януа ри 2004 г. Закон за за щи та 
от ди скри ми на ция  из ця ло транс по-
ни ра ди рек ти ви те на ЕС за рав но по-
ставеност та (2000/43/EC, 2000/78/
EC, 97/80/EC, 76/207/EЕC, 75/117/
EEC) и ре гла мен ти ра за щи та та на всич-
ки ин ди ви ди на те ри то рия та на дър жа-
ва та от всич ки фор ми на ди скри ми на-
ция. По то зи на чин той до при на ся за 
пре дот вра тя ва не на ди скри ми на ция та 
и на сър ча ва по зи тив ни те мер ки за 
ос игу ря ва не на рав ни въ змож но сти. 
За ко нът съ що та ка заб ра ня ва ди скри-
ми на ция та по приз на ци ка то ра са, 
пол, ре ли гия, ув реж да ния, въ зраст, 
сек суал на ори ен та ция и т. н. (Закон 
за за щи та от ди скри ми на ция, в си ла 
от 1 януа ри 2004 г., об на род ван в Дър-
жавен вест ник, бр. 86 от 30 сеп тем-
ври 2003 г.).

Спо ред чл. 5 от За ко на за за щи та от 
ди скри ми на ция та "из граж да не то и 
под дър жа не то на ар хи тек тур на сре да, 
коя то за труд ня ва до стъ па на ли ца с 
ув реж да ния до пу блич ни ме ста", 
е ди скри ми на ция. То ва да ва въ змож-
ност на мно го хо ра с фи зи че ски 
ув реж да ния, как то и на ин ди ви ди със 
зри тел ни ув реж да ния и тех ни те ор га-
ни за ции да пре дявя ват пре тен ции 
към об ще стве ни и част ни струк ту ри 
за ра ди под дър жа не то на не до стъп на 
сре да. През май 2005 г. чо век, из пол з-
ващ ин ва лид на ко лич ка, зав еж да 
де ло сре щу Со фий ска об щи на за не до-
стъп ност та на но во то ме тро. В края 
на съ ща та го ди на съ дът се про из на ся, 

пот вър жда вай ки на ли чие то на ди скри-
ми на ция по приз нак ув реж да не и 
на реж дай ки на об щи на та да из бя гва 
по доб на прак ти ка в бъ де ще. След 
то зи слу чай Об щин ският съ вет взе ма 
ре ше ние да адап ти ра ме тро стан ци и те 
за хо ра с ув реж да ния.

Все ки от за ко ни те, прие ти през по с-
лед ни те го ди ни, съ дър жа ре гла мент 
сре щу ди скри ми на ция та, вклю чи тел-
но и спря мо хо ра та с ув реж да ния. 
За ко нът за здра ве то, За ко нът за на -
род но то об ра зо ва ние и За ко нът за 
на сър ча ва не на за етост та са доб ри 
при ме ри за на ла га не на та ки ва ан ти-
ди скри ми на цион ни мер ки (Закон за 
здра ве то, в си ла от 1 януа ри 2005 г., 
об на род ван в Дър жав ен вест ник, бр. 
70 от 10 ав густ 2004 г.; Закон за на род-
на та про све та, об на род ван в Дър жав-
ен вест ник, бр. 86 от 18 ок том ври 
1991 г. – чл. 4 включ ва раз по ред ба 
сре щу ди скри ми на ция та; За ко нът за 
на сър ча ва не на за етост та, в си ла от 1 
януа ри 2002 г., об на род ван в Дър жав-
ен вест ник, бр. 112 от 29 дек ем ври 
2001 г. – чл. 2 съ дър жа раз по ред ба 
сре щу ди скри ми на ция та). Ко дек сът на 
тру да и Ко дек сът за со циал но ос игу ря-
ва не съ що включ ват спе циал ни раз по-
ред би от но сно ув реж да ния та. Чл. 333 
от Ко дек са на тру да не по зво ля ва на 
ра бо то да те ли те да увол ня ват ра бот ни-
ци с ув реж да ния без раз ре ше ние от 
ин спек ция та по тру да, а чл. 315 опре-
де ля кво та, спо ред коя то всич ки ра бо-
то да те ли с по ве че от 50 ра бот ни ци са 
длъж ни да адап ти рат по не 4 про цен та 
от ра бот ни те си ме ста за хо ра с ув реж-
да ния (Ко декс на тру да, об на род ван в 
Дър жав ен вест ник, бр. 26 от 1 ап рил 
1986 г. и бр. 27 от 4 ап рил 1986 г.).
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Изработване и изпълнение 
на политика към хората с увреждания
в държавните служби

Какво е качеството на 
политиката към хората с 
увреждания във вашата служба?

Ва ша та служ ба тряб ва да се под го т-
ви, пре ди да за поч не да пре до ста вя 
об уче ния за по ви ша ва не на ква ли-
фи ка ция та на хо ра с ув реж да ния, 
ко ето ще й да де до стъп до един 
неопол зо тво рен ре зерв от ра бот на 
си ла.

Ор га ни за ция та ви най-ве ро ят но 
ве че има по ли ти ка за на сър ча ва не 
на мно го об ра зие то. Но спо ме на ват 
ли се из рич но в нея хо ра та с ув реж-
да ния ка то по тен циал ни слу жи те ли 
и кли ен ти на ор га ни за ция та?  По-
до лу са пред ста ве ни ня кои съоб ра-
же ния, ко и то тряб ва да се взе мат 
пре двид в про це са, об хва щащ ета-
пи те от из ра бо тва не то до из пъл не-
ние то на та ка ва по ли ти ка. 

По ли ти ка та към хо ра та с ув реж-
да ния спо ме на ва ли из рич но 
та зи гру па, ко га то се опи сват 
кли ен ти те на служ ба та? 

Струк ту ри те на дър жав на та власт и 
дру ги те об ще стве ни ор га ни за ции 
тряб ва да об хва щат всич ки граж да-

ни, ко га то пре до ста вят ус лу ги или 
про веж дат кон сул та ции. Оча ква се, 
че за ко но да тел ство то на Ев ро пей-
ския съ юз ско ро ще заб ра ни фак ти-
че ско то из ключ ва не на граж да ни те 
от ус лу ги те и въз пре пят ства не то им 
да пол зват сгра ди те и съо ръ же ния-
та, за що то не са би ли пре мах на ти 
преч ки те пред хо ра та с ув реж да ния. 
За да ста нат дей но сти те на ва ша та 
служ ба до стъп ни за всич ки граж да-
ни, е необхо ди мо про веж да не то на 
вът реш но съ гла су ва на и по сле до ва-
тел на по ли ти ка.

По ли ти ка та към хо ра та с ув реж-
да ния спо ме на ва ли из рич но 
та зи гру па, ко га то се опи сват 
из точ ни ци те на ра бот на ръ ка за 
служ ба та и се пла ни рат об уче-
ния за по ви ша ва не на про фе си о-
нал на та ква ли фи ка ция? 

Ев ро пей ският съ юз е де кла ри рал 
це ли те си за пре дот вра тя ва не на ди с-
кри ми на ция та и со циал но включ ва-
не в ре ди ца до ку мен ти, за поч вай ки 
с До го во ра от Ам стер дам от 1997 г. 
В до пъл не ние към за ко но да тел ство-
то се из пол зват и дру ги ар гу мен ти, 
обик но ве но опре де ля ни ка то раз-
ра бо тва не на "биз нес ка зус", ко и то 
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под чер та ват пол зи те за част ни те и 
об ще стве ни те струк ту ри от въ веж-
да не то на при об ща ва щи по ли ти ки 
при на е ма не на пер со нал. Сред тях 
са прив ли ча не то на но ви кли ен ти 
бла го да ре ние на мно го об ра зие то 
сред слу жи те ли те, по доб ря ва не то 
на пу блич ния имидж чрез въ веж да-
не на спра вед ли ви и при об ща ва щи 
прак ти ки на на е ма не, как то и по ви-
ша ва не то на мо ти ва ция та на слу жи-
те ли те.

По ра ди те зи при чи ни дър жав ни те 
ор га ни за ции тряб ва да из ра бо тват, 
прие мат, фи нан си рат, из пъл ня ват, 
про сле дя ват, пе рио дич но да оце ня-
ват и пре ра бо тват по ли ти ки за на сър-
ча ва не на мно го об ра зие то. Те зи 
по ли ти ки тряб ва да уточ ня ват от го-
вор но сти те на служ ба та и необхо ди-
ми те мер ки, га ран ти ра щи включ ва-
не то на хо ра та с ув реж да ния сред 
слу жи те ли те на ор га ни за ция та, как-
то и пре до ста вя не то на въ змож но сти 
за по ви ша ва не на про фе си онал на та 
ква ли фи ка ция.

На со ки за из ра бо тва не на по ли-
ти ка към хо ра та с ув реж да ния

Ва ша та по ли ти ка за на сър ча ва не на 
мно го об ра зие то тряб ва из рич но да 
спо ме на ва "хо ра та с ув реж да ния" 
ка то част от кли ен ти те на ор га ни за-
ция та и от из точ ни ци те на ра бот на 
ръ ка. Тя тряб ва да включ ва:

•   крат ко опи са ние на ва ши те це ли 
и ос но ва ния та за въ веж да не на 
по ли ти ка към хо ра та с ув реж да-

ния, съ дър жа що пре прат ки към 
съот вет но то за ко но да тел ство;

•   име то на от де ла, кой то ще от го ва-
ря за из пъл не ние на по ли ти ка та 
към хо ра та с ув реж да ния и не го-
во то мя сто в ор га ни за цион на та 
струк ту ра на служ ба та, как то и 
име то и ин фор ма ция за връ зка
с ко ор ди на то ра или ко ор ди на то-
ри те;

•   яс но опи са ние на про це ду ра та за 
по да ва не и ад ре си ра не на оплак-
ва ния;

•   при ме ри за ве че при ло же ни мер-
ки за адап ти ра не на сре да та;

•   от го во ри на че сто за да ва ни въ про-
си, на при мер от но сно це ли те 
на ор га ни за ция та в сфе ра та на 
при об ща ва не то, опи та от ос игу ря-
ва не то на усло вия за рав но по став-
ено уча стие на хо ра та с раз лич ни 
ув реж да ния и из точ ни ци те на 
до пъл ни тел на ин фор ма ция.

На со ки за пред ста вя не на по ли-
ти ка та към хо ра та с ув реж да ния 
на ва шия ин тер нет сайт

На ва шия ин тер нет сайт е доб ре да 
опи ше те по ли ти ка та към хо ра та с 
ув реж да ния по на чин, отра зя ващ 
при о ри те ти те на ор га ни за ция та 
от но сно при об ща ва не то на хо ра та с 
ув реж да ния при об слу жва не на кли-
ен ти те, при на би ра не на пер со нал 
и при пре до ста вя не на об уче ния за 
по ви ша ва не на про фе си онал на та 
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ква ли фи ка ция. То ва пред по ла га 
улес не но ори ен ти ра не, из пол зва не 
на ясен и раз би ра ем език и до стъп-
ност на сай та. Улес ня ва не то на 
до стъ па не тряб ва да се огра ни ча ва 
са мо до стра ни ци те, съ дър жа щи опи-
са ние то на по ли ти ка та или ин фор ма-
ция за по се ти те ли те с ув реж да ния – 
то тряб ва да об хва ща це лия ин тер-
нет сайт на ор га ни за ция та. Ин фор-
ма ция за ос игу ря ва не то на до стъп 
в ин тер нет мо же да от крие те тук: 
www.w3.org/WAI.

При пред ста вя не на по ли ти ка та към 
хо ра та с ув реж да ния е доб ре да има-
те пре двид, че:

•   от за глав на та стра ни ца на сай та 
до опи са ние то на по ли ти ка та не 
тряб ва да се сти га с по ве че от три 
щрак ва ния на миш ка та;

•   стра ни ци те с опи са ние то тряб-
ва да се осъ вре ме ня ват (по не 
веднъж го диш но).
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Очаква се, че в резултат от ангажи-
рането на Европейския съюз с 
целите за предотвратяване на 
дискриминацията и социално 
приобщаване "универсалният 
дизайн" или "дизайнът за всички" 
ще се превърнат във водещ принцип 
в законодателството на страните 
членки, което засяга общата архи-
тектурна среда и в частност местата 
за полагане на труд. Универсалният 
дизайн постулира, че работната 
среда може да се направи в еднаква 
степен достъпна и използваема 
по удобен и безопасен начин от 
всички хора, включително от хората 
с алергии и с физически, сензорни, 
интелектуални и психиатрични 
увреждания.

Универсалният дизайн изисква 
потребностите на тези групи да 
бъдат винаги вземани предвид 
на принципна основа при 
планирането, изграждането и 
поддържането на сградите, в които 
се помещава организацията, при 
вземането на решения и във всички 
процеси, засягащи управлението на 
персонала, включително наемането 
и обучението на работното място.

Има множество начини да се плани-
ра и осигури достъпност във вашата 
организация. По-долу са дадени 
някои примерни насоки как може 
да се случи това.

1. Уточ не те как во ще раз би ра те 
под "до стъп ност"  

Опре де ле те об хва та и ни во то на 
до стъп ност та, с ко и то ор га ни за ция-
та ви ще се ан га жи ра. Как ви са от го-
вор но сти те ви ка то ра бо то да тел? 
Как ви за ко ни тряб ва да спаз ва те, 
ко га то ос игу ря ва те ра бо та?

2. Опре де ле те кой ще от го ва ря 
за до стъп ност та

Въ зло же те на един чо век или 
на екип от слу жи те ли, ко и то са 
до статъчно ви со ко в ор га ни за цион-
на та йе рар хия, за да ча та да на пра-
вят ор га ни за ция та и ней ни те дей но-
сти до стъп ни.

3. На пра ве те оцен ка на ор га ни-
за цион ни те по треб но сти в сфе ра-
та на до стъп ност та 

На пра ве те одит по до стъп ност, оце-
ня вай ки по ме ще ния та, сгра ди те 

Общи принципи за достъпност
на работното място
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и дей но сти те на ва ша та ор га ни за-
ция, вклю чи тел но прив ли ча не то на 
ре сур си, на е ма не то, об уче ние то на 
човека за ра бот но то мя сто и пре-
до ста вя не то на ин фор ма ция. Оцен-
ка та тряб ва да опре де ли как ви са 
преч ки те пред хо ра та с ув реж да ния 
и как ви дей с-твия са необхо ди ми за 
пре мах ва не на те зи преч ки. Резю ме 
на оди та тряб ва да се пред ста ви на 
ръ ко вод ство то на ор га ни за ция та.

4. Опре де ле те це на та на необхо-
ди ми те мер ки

Опре де ле те кол ко ще стру ват от дел-
ни те мер ки, необхо ди ми за из пъл не-
ние на по ли ти ка та по до стъп ност та.

5. Ос игу ре те фи нан си ра не

Опре де ле те го ди шен бю джет за мер-
ки те по из граж да не на до стъп ност, 
кой то да отра зя ва ан га жи ра ност та 
на ва ша та ор га ни за ция с прин ци пи-
те на мно го об ра зие то и до стъ па.

6. Опре де ле те при о ри те ти и 
очер тай те план за дей ствие

Опре де ле те свои те при о ри те ти и 
ре ше те кои мер ки тряб ва да се взе-

мат не за бав но, в сред но сро чен и в 
дъл гос ро чен план. Очер тай те план 
за дей ствие през след ва щи те ня кол-
ко го ди ни.

7. Про сле дя вай те и оце ня вай те 
ра бо та та

Пла нът за дей ствие не се из ра бо тва 
веднъж за ви на ги – той тряб ва да 
бъ де под ло жен на пе рио дич на оцен-
ка и пре ра бот ка и тряб ва да съ дър-
жа гра фик, в кой то яс но са по со че-
ни сро ко ве те за осъ ще ствя ва не на 
пре глед, оцен ка и одит. 

До пъл ни тел на ин фор ма ция
www.ac ces sit.nda.ie
www.ac ces si ble.ie
www.nda.ie
www.ahe ad.ie
www.en vi ron.ie
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При об ща ва не на хо ра та
с ув реж да ния – ин стру мент
за сам ооцен ка при про веж да не
на одит по до стъп ност

Пред наз на че ние то на пред ста ве ни те по-до лу въ про си е да под по мог нат 
оцен ка та на ка па ци те та на ор га ни за ция та да ос игу ря ва усло вия за за етост 
и про фе си онал но об уче ние на хо ра с ув реж да ния. Ва ши те от го во ри мо гат 
да да дат по лез на ин фор ма ция на бъ де щи те кан ди да ти за ра бо та. Те мо гат 
да се из пол зват и за це ли те на ва шия пе рио ди чен вът ре шен мо ни то ринг.

   Има ли ва ша та ор га ни за ция по ли ти ка към хо ра та с ув реж да ния и 
план за дей ствие, ко и то са ин те грал на част от ор га ни за цион на та стра-
те гия и ос игу ря ват ра вен до стъп за кли ен ти те, слу жи те ли те и ста жан-
ти те с ув реж да ния до сгра ди те и по ме ще ния та, дей но сти те, про дук ти-
те и ус лу ги те?

   Ос игу ря ва ли ва ша та ор га ни за ция фи нан си ра не на пла на за дей-
ствие и опре де ле ни ли са от дел и/или слу жи те ли, ко и то да от го ва-
рят за не го во то из пъл не ние във всич ки ча сти на ор га ни за цион на та 
си стема?

   Има ли ор га ни за ция та бю джет за до пъл ни тел но адап ти ра не, ко ето
не се пре движ да в об щи те мер ки, но е необхо ди мо за опре де лен 
служи тел или ста жант с ув реж да не? Има ли дър жав ни суб си дии,
ко и то мо гат да се из пол зват за та зи цел? Чуж де стран ни те ста жан ти 
при ну де ни ли са да до пла щат в та ки ва слу чаи?

   Ко га то обявя ва те сво бод ни ра бот ни ме ста и ста жо ве, спо ме на ва те
ли из рич но, че се при вет стват кан ди да ту ри и от хо ра с ув реж да ния, 
при те жа ва щи необхо ди ма та ква ли фи ка ция?
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   Сай тът на ва шата ор га ни за ция на пъл но до стъ пен ли е за хо ра с раз-
лич ни ув реж да ния? Ин фор ма ция та, пре до ста вя на на хар тия, до стъп-
на ли е в ал тер на тив ни фор ма ти?

   В сгра ди те и по ме ще ния та на ор га ни за ция та ос игу ре ни ли са улес-
не ния за ори ен ти ра не на хо ра със зри тел ни ув реж да ния (так тил ни 
по вър хно сти и т. н.)? Осве те ност та в раз лич ни те по ме ще ния от чи та
ли по треб но сти те на хо ра та с огра ни че но зре ние?

   Ос игу ре ни ли са спе циал ни усло вия за хо ра та със слу хо ви ув реж да-
ния? Пре дви де на ли е ви зуа ли за ция на аку стич ни те сиг на ли, на при-
мер при из ве стя ва не за по жар? Из пол зват ли се ква ли фи ци ра ни 
же сто ми мич ни прево да чи за об щу ва не с глу хи те хо ра или има ли 
ин фор ма ция от къ де мо гат да се на е мат та ки ва? До стъп на ли е та зи 
ус лу га и за чуж де стран ни те ста жан ти, ко и то се нуж даят от нея?

   Мо гат ли слу жи те ли те и ста жан ти те с ин те лек ту ал ни ув реж да ния да 
по ис кат пред наз на че ни те за тях гра фи ци, ин струк ции и су пер ви зия 
да бъ дат адап ти ра ни към спе ци фич ни те им по треб но сти?

   Вен ти ла ция та в по ме ще ния та под хо дя ща ли е за хо ра с алер гии, аст ма 
или по ви ше на чув стви тел ност към раз лич ни ве ще ства?

   По как ъв на чин фи зи че ска та сре да в ор га ни за ция та е съоб ра зе на с 
по треб но сти те на хо ра та с фи зи че ски ув реж да ния ка то по тре би те ли те 
на ин ва лид ни ко лич ки? Адап ти ра ни ли са ме ста та за пар ки ра не, тро-
то а ри те и вхо до ве те на сгра да та; ос игу рен ли е до стъп до раз лич ни те 
ета жи, ко ри до ри те, офи си те, стаи те за сре щи, по ме ще ния та за про-
из вод ство и скла ди ра не на про дук ция та, ка фе не та та, фит нес за ли те 
и то ал ет ни те? Фи зи че ски те раз стоя ния меж ду от де ли те на ор га ни за-
ция та изис кват ли ос игу ря ва не на спе циа лен транс порт за хо ра та с 
огра ни че ния в при дви жва не то и как е ре шен то зи въ прос? Как ви са 
въ змож но сти те за ос игу ря ва не на под хо дя щи квар ти ри за ста жан ти те 
с ув реж да ния?



22



23

Адаптиране на работата
според индивидуалните
потребности

Спаз ва не то на об щи те прин ци пи за 
до стъп ност че сто не е до статъ чно 
за по сре ща не на по треб но сти те на 
всич ки хо ра с ув реж да ния. По ня ко-
га е необхо ди мо ин ди ви ду ал но адап-
ти ра не на сгра ди те, по ме ще ния та, 
ра бот но то мя сто и про це си те, ко ето 
да до пъл ни об ща та до стъп ност и 
из пол зва е мост.

Ин ди ви ду ал но адап ти ра не на 
ра бот но то мя сто

В за ви си мост от ин ди ви ду ал ни те 
спо соб но сти и по треб но сти мо гат да 
се на ло жат до пъл ни тел ни мо ди фи-
ка ции ка то ав то ма тич но отва ря не 
на вра ти те за хо ра с ув реж да ния на 
горни те край ни ци, по-ши ро ки то а-
л ет ни и раз лич но раз по ло же ние или 
спе циал ни офис ме бе ли за хо ра, 
из пол зва щи ин ва лид ни ко лич ки, 
спе циал ни ау дио си сте ми за хо ра 
със слу хо ви ув реж да ния или сил но 
кон тра сти ра щи по до ви на стил ки за 
по-лес но ори ен ти ра не на хо ра със 
зри тел ни ув реж да ния.

Ин ди ви ду ал ни тех ни че ски 
по мощ ни сред ства

В мно же ство слу чаи тех ни че ски те 
по мощ ни сред ства мо гат да за ме с-
тят ин ди ви ду ал но то адап ти ра не на 
ра бот но то мя сто или да го до пъл нят. 
Ето ня кои при ме ри:

•   за хо ра с фи зи че ски ув реж да ния – 
устрой ства за гла со во из би ра не 
на те ле фон ни но ме ра, по-мал ки 
кла виа ту ри;

•   за хо ра със сен зор ни ув реж да ния – 
по-сил но освет ле ние, ком пют ри 
с брай ло ви дис плеи и ске нери, 
те ле ти пи (за хо ра, ко и то не 
чу ват);

•   за хо ра с ин те лек ту ал ни ув реж-
да ния – те ле фо ни със сним ки на 
опре де ле ни хо ра вме сто но ме ра.

Лич на по мощ

Хо ра та с теж ки ув реж да ния раз-
чи тат на съ дей ствие то на дру ги 
хо ра за ежед нев ни дей но сти ка то 
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лич на хи ги е на, яде не, обли ча не и 
т. н. Лич на та по мощ на ра бот но то 
мя сто мо же да включ ва под по ма га-
не с при дви жва не то, хра не не то и 
хо де нето до то ал ет на та, че те не на 
до ку мен ти в слу ча и те на зри тел но 
ув реж да не, бо ра ве не с теж ки кни ги 
и пап ки, фо то ко пи ра не или вся как-
ви дру ги по доб ни дей но сти. То ва 
са за да чи, ко и то по тре би те ли те на 
ус лу га та или не могат да из върш ват 
са мо стоя тел но, или за ко и то са им 
нуж ни необи чай но мно го вре ме и 
енер гия.

Най-доб ри ре зул та ти се по сти гат, 
ко га то по тре би те лят сам ре ша ва кой 
ще му бъ де аси стент, а аси стен тът е 
пря ко от го во рен за дей стви я та си 
пред по тре би те ля, вме сто пред тре-
та ин стан ция. Чо век, на ет ка то аси с-
тент от ор га ни за ция та, ряд ко пред-
ста вля ва за до во ли тел но ре ше ние.

Ин ди ви ду ал но адап ти ра не на 
ра бот ния про цес

При адап ти ра не на да де на ра бо та 
към ин ди ви ду ал ни те по треб но сти 
на слу жи те ля или ста жан та про ме-
ни те в ра бот ния про цес са тол ко ва 
важни, кол ко то улес не ния та във 
фи зи че ска та сре да на ра бот но то 
мя сто. По-до лу са пред ста ве ни 
ня кои ас пек ти, ко и то е доб ре да се 
взе мат пре двид в та ки ва слу чаи.

Длъж ност на ха рак те ри сти ка
Про мя на та на ра бот ни те за дъл же-
ния мо же да бъ де от огром но зна-

че ние за на сър ча ва не на ин ди ви ду-
ал на та про из во ди тел ност. За мя на та 
на ня кои от за дъл же ния та с те зи на 
друг ко ле га мо же да до при не се мно-
го за на ма ля ва не на фи зи че ския 
или ум ствен стрес и за по ви ша ва не 
на удо вле тво ре ние то от ра бо та та и 
мо ти ва ция та.

Не пъл но ра бот но вре ме
Въ змож но ли е ра бо та та да се вър ши 
на не пъл но ра бот но вре ме?

Гъ вка во ра бот но вре ме
Как гле да ва ша та ор га ни за ция на 
въ змож ност та за ра бо та на гъ вка во 
ра бот но вре ме? На при мер слу жи те-
ли те би ха мо гли да за поч ват ра бо та 
по-къс но и да при ключ ват по-къс но.

На дом на ра бо та
Как ва е по ли ти ка та на ор га ни за ция-
та от но сно ра бо та та от къ щи един 
или ня кол ко дни сед мич но, имай ки 
пре двид съ вре мен ни те тех но ло гич-
ни въ змож но сти?

Спо де ля не на ед на и съ ща по зи ция 
с ко ле га
Друг при мер за адап ти ра не на 
ра бот ния про цес мо же да бъ де спо-
де ля не то на да де на по зи ция с ня кой 
ко ле га.

Ра бо та в екип по об щи за да чи
Ра бо та та в екип по об щи за да чи 
е дру го ре ше ние, ко ето мо же да 
под по мо гне ин ди ви да, без да се 
пре не бре гва ка че ство то на край ния 
ре зул тат.
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В ня кои стра ни има дър жав ни или 
част ни служ би, към ко и то спе циа ли-
сти те по чо веш ки ре сур си и кан ди да-
ти те за ра бо та и ста жо ве мо гат да се 
обър нат за съ вет, фи нан си ра не или 
ос игу ря ва не на тех ни че ски по мощ-
ни сред ства и/или адап ти ра не на 
ра бот но то мя сто.

Вни ма ние! В ня кои слу чаи фи нан си-
ра не то или данъ чни те облек че ния 
се пре до ста вят са мо на слу жи те ли и 
не са до стъп ни за ста жан ти.
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Ние не ис ка ме да съ зда дем впе чат-
ле ние то, че ва ша та ор га ни за ция 
тряб ва да ста не на пъл но до стъп на, 
пре ди да за поч не те да прив ли ча те 
ква ли фи ци ра ни хо ра с ув реж да ния 
за ста жан ти или слу жи те ли. Не всич-
ки хо ра с ув реж да ния имат ед нак ви 
по треб но сти. Сре да та мо же да бъ де 
не до стъп на за един, но на пъл но 
до стъп на за друг. На ли чие то на 

офис на вто рия етаж без ас ансьор 
мо же да пред ста вля ва не пре о до-
ли ма преч ка за чо век, из пол зващ 
ин ва лид на ко лич ка, но не и за чо -
век със зри тел но ув реж да не. То ва, 
от ко ето има нуж да оба че, е же ла-
ние от ва ша стра на да вни кне те в 
ин ди ви ду ал ни те по треб но сти на 
кан ди да та.

На со ки за по ли ти ка
по при об ща ва не в слу ча и те,
ко га то не е ос игу ре на
до стъп на сре да 
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Наръчници, сборници с добри 
практики, примерни поли тики и 
планове за действие

•   Етичен кодекс за заетостта на 
лица с увреждания  

•   Глобално проучване на мерките, 
приложени от правителствата в
изпълнение на Стандартните пра-
вила за равнопоставеност и рав-
ни шансове за хората с увреж-
дания  – проучването се планира, 
администрира, провежда, анали-
зира и оповестява от Центъра за 
диалог и развитие на севера и 
юга, Аман, Йордания, по поръчка 
на специалния докладчик на ООН 
по уврежданията

•   Политики, стратегии и статистики 
за хората с увреждания на паза-
ра на труда – международно 
сравнение 

Интернет сайтове с информация 
за политики в сферата на 
уврежданията

Представените по-долу политически 
документи в сферата на уврежда-
нията могат да се използват като 
илюстрации, което не трябва да 
се приема като оценка за тяхното 
качество.

•   Град Сакраменто:
http://www.cityofsacramento.org/
adaweb/disability_policy.html

•   Съвет на графство Лестършър: 
http://www.leics.gov.uk/index/
your_council/council_plans_
policies/disability_policy.htm 

Допълнителна информация

1  Кодексът е достъпен на български в интернет на адрес: 
www.europarl.europa.eu/pdf/disability/code_good_practice_bg.pdf.

2  South-North Center for Dialogue & Development (2006) Global Survey on Government Action on 
the Implementation of the Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 
Disabilities. Amman: South-North Center for Dialogue & Development. Документът е достъпен в 
интернет на адрес: 
http://www.un.org/disabilities/documents/srreports/gsr30jan07.doc.

3  Bergeskog, A. (2001) Labour market policies, strategies and statistics for people with disabilities: А 
cross-national comparison. Uppsala: IFAU. Документът е достъпен в интернет на адрес:
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2001/wp01-13.pdf.



Партньори по проекта са Институтът 
за независим живот (Independent 
Living Institute) – Швеция (водещ 
партньор); Центровете за незави-
сим живот в Бад Кройцнах 
(Германия), Дъблин, Хелзинки и 
Солун; Социални инициативи и 
изследвания (Iniciativas y Estudios 
Sociales) – Испания, Интеграция 
(Integracja) – Полша и Апейронс 
(Apeirons) – Латвия. Центърът 
за независим живот в София 
(България) се присъедини към 
проекта като асоцииран партньор 
в началото на 2007 г. Срокът за 
изпълнение на проекта е януари 
2006 г. – декември 2007 г.

Проектът се финансира частично от 
Европейската комисия – Генерален 
директорат по заетост, социални 
дейности и равни възможности. Той 
включва изграждане на национални 
мрежи, съставени от държавни 
служители, народни представители, 
работещи в сферата на заетостта, 
представители на синдикатите 
и на организациите на хора с 
увреждания, както и индивиди с 
увреждания, които търсят работа. 
Националните мрежи лобират пред 
държавните структури, като работят 
с медиите, издават тримесечен 
бюлетин и провеждат по две 

срещи годишно за споделяне на 
технически и организационен опит, 
поставяне на високи стандарти 
за достъпност на работните места 
в обществените институции 
и изработване и изпълнение 
на национална политика за 
приобщаващо професионално 
обучение и заетост.

Проектът се фокусира върху 
стажовете в държавните институции 
на национално ниво. Изработват се 
тестове и се популяризират мерки 
за насърчаване приобщаването 
на хората с увреждания в тези 
организации.

Ангажирайки държавните 
структури на национално ниво с 
приобщаването на квалифицирани 
хора с увреждания, ние се 
надяваме да стимулираме 
възникването на добри практики, 
които впоследствие да се наложат 
не само сред работодателите в 
обществения сектор, но и сред 
бизнеса и неправителствените 
организации.

Повече информация за проекта 

"Обучението като средство за 
заетост" може да се намери на 
адрес www.independentliving.org/
training.

Описание на проекта

"Обучението като средство 
за заетост"


