
Подкрепа за заетост на 
хората с увреждания 
чрез социални услуги



Статистика
Към 30.06.2020 г. – 1 360 социални услуги, 

държавно делегирана дейност
От тях:
169 специализирани институции, в т.ч. 7 

ДДЛРГ;
1 191 социални услуги в общността.
По-голямата част от социални услуги са в 

подкрепа на хората с различни видове 
увреждания



Политика по деинституционализация 
на хората с увреждания
 Национална стратегия „Визия за деинституционализация 

на децата в Република България“;
 Национална стратегия за дългосрочна грижа.
Постижения:
 Закрити всички специализирани институции за деца с 

увреждания;
 Предстоящо закриване на 10 институции за хора с 

увреждания;
 Продължаване на процеса по закриване на 

специализирани институции за хора с увреждания;
 Изграждане на социални услуги за подкрепа в общността



Подкрепа за заетост на хората с 
увреждания 

Промяна в законодателството – Закон за социалните 
услуги:
 Информиране и консултиране;
 Застъпничество и посредничество;
Общностна работа;
 Терапия и рехабилитация;
Обучение за придобиване на умения;
 Подкрепа за придобиване на трудови умения.



Дейности за подкрепа в различните 
социални услуги
 "Информиране и консултиране" - дейност за 

изследване и разбиране заедно с лицето с 
увреждане на проблеми и затруднения, които то 
среща за постигане на основните цели в неговия 
живот, запознаване с и обмисляне на възможните 
решения и действия за преодоляването им. 

 "Застъпничество" - дейност за подкрепа на лицето 
да защити и да отстоява правата и потребностите си
в рамките на различни правни и административни 
процедури. 



 "Посредничество" - осъществяване на взаимодействие 
и координация между служител, осъществяващ 
дейности по предоставяне на социални услуги, със 
служител/служители от други услуги или от различни 
институции, организации и административни органи в 
интерес на заинтересовано лице, което има нужда от 
конкретна подкрепа за реализиране на своите права и 
потребности. 

 "Обучение за придобиване на умения" – дейност за 
подготовка на пълнолетни лица за придобиване на 
умения за самостоятелност, независим живот, 
самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, 
както и умения за грижа и подкрепа за зависими от 
грижа членове на семейството. 



 "Терапия" - съвкупност от различни дейности за 
развиване, възстановяване, поддържане или 
подобряване на социални умения, умения за 
самообслужване, комуникация, разрешаване на 
емоционални конфликти, овладяване на 
поведението, понижаване на тревожността, 
подобряване на самооценката, възможностите за 
труд и други, както и социализиращи дейности за 
лица във висок риск от социално изключване. 

 "Подкрепа за придобиване на трудови умения" –
дейност за подготовка и придружаване на лица с 
трайни увреждания за придобиване на умения за 
участие в трудови дейности.



Интегриран подход при 
предоставяне на услугите

Интегрираният подход включва:
 Координацията и взаимодействието с други системи;
 Координацията и взаимодействието в рамките на 

системата за социални услуги;
 Предоставянето на интегрирани междусекторни 

услуги.



Интегрирано предоставяне на подкрепа 
от различни системи
 Интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи -

лицата се подкрепят чрез дейности и/или услуги от различни 
сектори, като всяка дейност и услуга се предоставя, организира, 
управлява, контролира и финансира съгласно установения за 
нея ред. 

 Интегрираното предоставяне на подкрепа може да се 
организира чрез:

 Създаване на обща среда, в която да се осъществяват 
дейностите и услугите;

 Осигуряване на достъпа на лицата до различните дейности и 
услуги;

 Осигуряване на координацията и съвместната работа на 
специалистите, извършващи дейностите и услугите от 
различните сектори.
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