
Мога да работя!
Хората с интелектуални затруднения на пазара на труда



Разбиране 
на 

интелектуал
ните 

затруднения 



Потребности 
от подкрепа

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА:
- самопознание, самооценка, 

представяне, даване и приемане на 
обратна връзка;

- справяне с нови ситуации и стрес

СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА:
- развитие на социални умения, 

общуване в трудова среда;
- за ефективно поведение, адаптация 

към изисквания, пр.

ПОДКРЕПА ЗА ТРУДОВИ УМЕНИЯ: 
- професионални умения;
- умения за труд: разбиране на задачи, инструкции, 

безопасност, придвижване, планиране и изпълнение 
на задачи и др.

Подготовка за заетост
Включване в заетост
Заказване на заетост



Потребности 
от подкрепа 

в 
процеса на 

упражняване 
на труд



Правна рамка и контекст на подкрепата за труд 

МНОЖЕСТВО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
МНОЖЕСТВО ПОЛИТИЧЕСКИ НАМЕРЕНИЯ

КОНВЕНЦИЯ ЗА
ПРАВАТА НА
ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКТИВА (ЕС)
2019/882 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА за
изискванията за
достъпност на
продукти и
услуги

ЗАКОН ЗА
ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ

ЗАКОН ЗА
СОЦИАЛНИТЕ
УСЛУГИ



Осигурява ли правната уредба в страната 
РЕАЛНИ мерки за подкрепа за труд?





Какво е нужно за осигурим 
подкрепата за изграждане на 
уменията за труд?

1. Нова социална услуга - подкрепа за 
изграждане на умения за труд, подкрепа за 
работодатели и служителя в процеса на труд 
– защитена или подкрепена заетост. 

2. Гъвкавост на предоставянето на социални 
услуги – съчетаване със социални 
предприятия и с други мерки за подкрепа на 
заетостта.

3. Прецизиране на терминологията.



НИВО 1: Посрещане на основни нужди и 
изграждане на умения:

Социални услуги

НИВО 2: Изграждане на трудови умения и 
работни навици

Развитие на трудови умения , ЗСУ

НИВО 3: Упражняване на умения в защитена работна 
среда

ЦЗЗ, трудови центрове, специализирано 
предприятие, социално предприятие, нова социална 
услуга – развитие на трудови умения

НИВО 4: Подкрепена заетост

Мерки за насърчаване на заетостта по 
ЗМЗ и ЗХУ, нова социална услуга –
развитие на трудови умения 

ПОДКРЕПА ЗА ТРУД НА ВСЯКО НИВО



Проект „Мога да работя! Подкрепа за трудова реализация за хората 
с интелектуални затруднения“
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