
Чудната градина

Един проект на Фондация 
„Св. Николай Чудотворец“



Възможностите
• Конвенция за правата на хората с увреждания
• Директива  2019/882 на Европейския парламент и 

на Съвета (за изискванията за достъпност на 
продукти и услуги)

• Закон за хората с увреждания
• Закон за насърчаване на заетостта
• Закон за социалното подпомагане
• Закон за социалните услуги



НЕвъзможностите
• Обществените нагласи все още 

възприемат хората с интелектуални 
затруднения като „неможещи“ 

• Работодателите не наемат хората с 
интелектуални затруднения

• Социалната, образователната и здравната 
системи не работят координирано и в общ 
план за подкрепа на човека с увреждане



Въпреки всичко



Началото
• Изграждане на трудови умения и работни навици 
• Упражняване на труд в защитена работна среда със

съпътстваща подкрепа от специалисти
• Полагане на труд със съпътстваща допълнителна

подкрепа от трудови наставници



Нов  старт
• Назначени 22 души с увреждания, 15 от които с 

интелектуални затруднения на възраст от 20 до 55
• 9 души с първи трудов договор
• 5 души с трудов стаж от 6 м до 1 година
• 2 души с трудов стаж от 1 до 5 години
• 6 души с трудов стаж от 5 до 10 години



През тази година



През тази година



Добавената стойност



Правото
Правото на труд е не 
само възможност, а 
основно човешко
право, което следва
държавата да 
гарантира – като
достъпност, условия и 
необходима подкрепа!



Предложенията
• Координиран и многостепенен процес на 

подкрепа в различните систем
• Сериозно преосмисляне на уредбата на 

защитената и подкрепената заетост в ЗХУ 
• Гъвкави програми за хората с увреждания
• Насърчителни мерки за работодателите
• Програми за трудови наставници



Благодарим за вниманието
Презентацията е изготвена от екип на Фондация 

„Св. Николай Чудотворец“
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