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Lebenshilfe Salzburg

 Доставчик на услуги за лица с интелектуални

затруднения в Залцбургския район на Австрия (730 души

персонал) 

 Услугите се финансират от публични органи

 Широка гама от услуги в общността, напр.: 

- Подкрепа за живот и лична помощ

- Услуги, свързани със заетост

- Ранна интервенция в детска възраст

- Диагностика и терапии

 Член на национална организация-координатор

 Член на европейски и международни мрежи



Положението в Австрия

 Австрийското законодателство прави разграничение между

лица, които са „в състояние да работят“ и лица „неспособни

да работят“ 

 Повечето хора с интелектуални затруднения са обявяват за

неспособни да работят в ранен етап от живота си

 Огромна бариера за навлизане в пазара на труда: 

- Работата е ограничена до специализирани предприятия

- „джобни пари“ - без заплата, социално осигуряване, пенсия… 

- Не са включени в статистиката на безработицата

- Нямат достъп до услуги за подкрепа, свързани с трудовата

заетост

- Не са привлекателна работна сила за работодателите: 

система от квоти, финансова подкрепа

- Капан на обезщетения: няма гаранция за възвръщане на

изгубените ползи при наемане на работа



Цели

 Преодоляване на бариерите и разработване

на възможности за приобщаваща заетост

 Заобикаляне на системата с нейните

законови ограничения и традиционни практики

 Създаване на реалности, които повлияват 

политиките

 Индивидуална подкрепа за хората с 

увреждания за намиране на приобщаваща

заетост според техните интереси и силни

страни

 Индивидуална подкрепа за хората с 

увреждания и техните семейства, за да се

справят с правните и административни

предизвикателства



Подход

 Сътрудничеството с 

общините и местните

компании осигурява

възможности за

приобщаваща заетост

 Местни центрове за услуги 

координират

приобщаващата заетост

 Чрез личностно бъдещо

планиране се дефинират

индивидуални работни

пакети

 Лицата могат да работят в

компании, общини и/или

център за услуги

 Те могат да работят

самостоятелно или в 

групи

 Персоналът съдейства при

първоначалната интеграция, 

след това местни ментори

 Лицата могат да работят

редовна заетост (на

непълно работно време или

на пълно работно време)



Резултат

 Приобщаваща заетост за лица с 

интелектуални затруднения

 Редовна заетост (заплата, социално осигуряване…)

 Участие в компании и социални събития в общността

 Повишаване на самочувствието и възможностите на

служителите

 Положително възприятие на лица с интелектуални

затруднения

 Видимост и разпространение на подхода чрез медийни

репортажи и награди (напр. Zero Project Award 2017) 

 Повишено осъзнаване на политическо равнище - някои

правни и административни промени



Предизвикателства

 Правните бариери все още съществуват, 

особено на национално ниво („неспособни да работят“) 

 Капанът на обезщетения все още съществува, въпреки че

могат да бъдат постигнати някои подобрения

 Промените в политиката са бавни и неохотни, дори на местно

и регионално равнище

 Семействата се боят от рисковете, свързани с намирането на

работа

 Заетостта на непълен работен ден нараства (без промени в 

статуса или обезщетенията), но заетостта на пълно работно

време все още е изключение

 По-широкото прилагане изисква силна ангажираност от

служители и ментори



Фактори за успех

 Време за изграждане на доверие

и сътрудничество с компаниите

 Разработване на индивидуални

решения с потребителя на услугата чрез личностно бъдещо

планиране

 Голямо разнообразие от възможности и поетапни решения

 Време за изпробване и личностно развитие

 Гъвкави решения, напр. на непълно работно време и услуги в 

центрове

 Индивидуално консултиране за ползвателя на услугата и 

неговото/нейното семейство за свеждане до минимум на

рисковете от негативните последствия (капанът на 

обезщетенията)

 Насърчаване на всички заинтересовани страни чрез

положителни примери



Успехът на Кристина

 Центърът за услуги

предостави много

възможности, както и време и 

сигурност

 Нейните лични желания

доведоха до работа на

непълен работен ден

 Персоналът от центъра за 

услуги й помогна в началото, а 

след това и менторът

 Сега тя се чувства уверена и 

вече обучава нови колеги

Кристина обучава новия си колега

и става ментор

Кристина: „Винаги съм искала да

работя в компания!“

Нейният ментор: „Тя оказва голяма

помощ в офиса и обогатява нашия

екип“



Успехът на Халид

 Личностното бъдещо планиране показа

интереса на Халид към изкуството и 

културата

 Персоналът организира за него стаж в 

Музея за съвременно изкуство

 От 2018 г. работи на пълно работно

време като уредник

 Той дава информация и се грижи за

спазването на правилата

 Участва във всички срещи на екипа

Халид обича да

работи в музея и е 

ценен за екипа, 

работещ там

Халид: „С първата заплата си купих

мобилен телефон. Сега спестявам

пари, за да получа шофьорска книжка и 

кола“.
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