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Социална интеграция и професионална реализация на 

хората и младежите в риск и хората с увреждания на 

трудовия пазар в община Сатовча 

 
Доклада е на база проведени проучвания, анкети и интервюта в рамките на 

изпълнение напроектно предложение "Сътрудничество за социална 

интеграция на  младежи и хора  в риск" ДОГОВОР № BG05M9OP001-4.001-

0115 

 

 

 

Увод 

 

Проблемът за социалната интеграция на неравностойните групи сравнително нов както в 
теоретичен, така и практически аспект. Като цяло обаче въпросът за социалната интеграция на 
неравностойните групи на трудовия пазар все още няма завършен вид и темата е открита за по-
нататъшни проучвания. Един от аспектите на проблема е трудността в професионалната 
реализация на трудовия пазар и социалната интеграция на неравностойната група от лица с 
различни увреждания. Предполага се, че обединените общи усилия на различни 
неправителствени организации и местните власти чрез съвременен социален мениджмънт ще 
разрешат до голяма степен този проблем. 

Целта на настоящата разработка е да се представят проблемите по социалната интеграция и 
професионалната реализация на хората с увреждания и ролята на НПО (неправителствени 
организации) за тяхното разрешаване. Така също да се представи и проектът, които се 
реализират за разрешаването на тези проблеми. Да се анализират резултатите от едно 
социологическо изследване, проведено в община Сатовча, сред безработните,младежите  и 
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хората в риск и работодателите и да се направи оценка на състоянието и възможностите за 
бъдещо развитие. 

Мотивите за ориентацията ни към този проблем са следните: неравностойните групи в 
обществото са един от определящите контингенти в социалната дейност, която е и избраното от 
нас образователно направление; убеждението, че задълбочаването на познанията ни в тази 
област биха били полезни за бъдеща професионална реализация;  Фактът за гражданската 
отговорност по отношение на решаването на този важен социален проблем. Това в съчетание с 
нашата професионална ориентация вярваме ще докаже, че изборът на темата за настоящата 
работа не е самоцел, а осъзнато убеждение. 

 Във връзка с посоченото по-горе, възнамеряваме да решим следните задачи:  

• Да изясним понятията свързани със същността на социалната интеграция в контекста на 
трудовия пазар и да характеризираме младежите  и хората в риск реждания като една от 
неравностойните групи на трудовия пазар; 

 • Да представим текущото състояние и развитието на проблема; 

 • Да представим усилията за практическо преодоляване на проблема със заетостта на 
младежите и хората в риск чрез реализирането на проекти от неправителствените организации 
за тази цел. 

 

1.Въведение в проблема за социалната интеграция на неравностойните групи 

на трудовия пазар 

1. Основни понятия 

В края на миналия век (90-те години) нашата страна претърпява дълбоки трансформации в 
своите структури, което доведе до тежка икономическа криза. Производството в страната рязко 
спадна и се наложи в повечето отрасли да бъдат закрити неефективните производства и 
дейности. Масовото освобождаване на работници доведе до повишаване равнището на 
безработица, което продължи да се покачва непрекъснато и достига критични стойности. И 
понастоящем безработицата заема висок относителен дял спрямо заетата част от населението. 
Този фактор става причина за повишаване на напрежението в обществото, тъй като лишените 
от трудова заетост загубват своите доходи, не могат да задоволяват потребностите си, налага се 
да търпят много лишения.  
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Най-добрата перспектива, а може би и единственият път за засегнатите е пазарът на труда и 
възможността за нова професионална реализация чрез него.  Стичането към пазара на работната 
сила на лица в различна възраст, стаж, степен на образованост, квалификация и различните 
възможности за трудова активност, създават условия за силна диференциация и дезинтеграция 
между безработните.  Този въпрос се превръща в сериозен проблем, защото именно 
необходимостта от средства за осъществяване или желание за поддържане на определен жизнен 
стандарт са причината да се търси платена заетост и включване в обществения трудов процес. А 
неравенството увеличава шансовете на едни, но намалява същите на други за трудова 
реализация. 

 За да бъде преодолян възникналия проблем е необходимо да бъдат взети мерки и да се 
осъществи социална интеграция на неравностойните групи на трудовия пазар. 

1.1.Що е социална интеграция? 

 Общата теория на развитието на социокултурните системи определя смисъла на този термин 
като отражение на обществените условия и на признаците на сцепление, чието наличие е 
необходимо, за да може всеки социален организъм не само да съществува, но и правилно да 
функционира. На подобно мнение е американският социолог Толкът Парсънс, който счита, че 
интеграцията е една от функциите на социалната система, която осигурява координацията на 
различните части с нея като с това се цели по-ефективното функциониране на цялото. 

 Що се отнася до образованието, квалификацията, здравословното състояние и 
работоспособността на различните лица на пазара на труда, те не могат да бъдат еднакви или да 
бъдат изравнени. Следователно логично е да се приеме, че социалната интеграция на трудовия 
пазар означава да бъдат изравнени или поне приближени шансовете за заетост на всички лица 
чрез определени стратегии и механизми. 

1.2. Пазар на труда и трудови борси 

 За да изясним този въпрос е необходимо да разгледаме пазара на труда с неговите особености, 
в контекста на проблематиката, която е обект на нашето изследване. Ще се спрем на някои най-
общи характеристики на този пазар. 

 Пазарът на труда е резултат от икономическото развитие на страната, което оказва своето 
влияние в социален аспект. Едностранчивото разглеждане на пазара създава непълна представа 
за неговия характер и за функциите, които той трябва да изпълнява. Поради това считаме, че е 
целесъобразно пазарът на труда да се разглежда като съществена предпоставка за формиране на 
определени обществени тенденции от една страна, а от друга като резултат от социалните 
процеси.  
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Често пъти, когато се говори за трудов пазар голяма част от хората отъждествяват понятието с 
трудова борса. Това схващане е погрешно, тъй като трудовата борса влиза в структурата на 
трудовия пазар, но е само част от него и се явява основна форма, чрез която се осъществяват 
функциите му.  

Трудовата борса като институция играе ролята на посредник на трудовия пазар. Той е съставен 
от различни институции, които обединяват безработните, стремящи се към трудова заетост и 
работодателите, които търсят работна сила и предлагат свободни работни места. Наред с 
държавната система, която играе ролята на трудов посредник съществуват и частни борси и 
неформални канали като средствата за масово осведомяване и други, които също се включват в 
тази мрежа. 

 В системата, която подпомага и отчита заетостта в страната трудовите борси или наричаните 
още бюра по труда са последните подразделения, които действат на местно равнище. Те 
изпълняват многобройни функции, с които се цели намаляване на безработицата.  

Другите институции на трудовия пазар са: Регионалните служби по заетостта (РСЗ), Дирекция 
Бюро по труда (ДБТ) и Агенция по заетостта (АЗ).  

Всички те са директно подчинени на Министерството по труда и социалната политика (МТСП). 

 За разлика  от другите видове пазари, трудовият пазар се характеризира с вида на това, с което 
се търгува - трудовата услуга. На него не могат да бъдат осъществени сделки с капитали, тъй 
като човешкият капитал е "свещенно право и вечна собственост" на личността, която го 
притежава. Всяко лице може да придаде за ползване своя капитал и той да бъде експлоатиран 
при предварително поставени и приети и от двете страни условия, свързани с работно време, 
условия на труд и заплащане. От друга страна важно е да се отбележи, че цената и качеството 
на трудовата услуга зависят в най-голяма степен от качеството на човешкия капитал. 

 Логичният отговор на въпроса 'защо се говори за пазар на труда, а не за пазар на трудовите 

услуги' е, че двете понятия се различават само по това, че първото от тях влияние върху 
заетостта и жизнения стандарт на населението.  

Със засилването на процесите на дезинтеграция между различните групи в обществото, които 
се зародиха по време на прехода към пазарна икономика се задълбочи диференциацията между 
хората. Това пряко касае неравностойните групи и проблемът за тяхната реализация на 
трудовия пазар излезе на преден план, привличайки вниманието на значителен брой 
институции. 
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1.3. Понятие за 'неравностойна група' 

 Под "неравностойна група" следва да се разбира съвкупността от лица, които поради един или 
няколко социално значими признака са със занижена конкурентноспособност спрямо другите 
участници на трудовия пазар. Много важно е да се отбележи, че неравностойните групи на 
пазара на труда като обхват не се препокриват с рисковите групи, които се нуждаят от социално 
подпомагане. Възможно е обаче при определена степен на негативно развитие на обществото, 
провокиращо и нови изменения на социалната диференциация, част от неравностойния 
контингент да прерастне в рисков.  

1.4. Характерни черти на хората с увреждания като неравностойнaта група на 

трудовия пазар 

Според редица литературните източници, факторите, които определят по-неблагоприятното 
положение на принадлежащите към неравностойните групи лица спрямо останалите на 
трудовия пазар, налагат разграничаването на няколко основни групи като:  

- младежите; 

- хората с увреждания; малцинствените общности (предимно ромите); лицата без квалификация 
и с нисък образователен ценз;  

- жените;  

- лицата, изтърпели наказание "лишаване от свобода"; 

- лицата, попаднали под определена зависимост - алкохол, наркотици и други психотропни 
вещества; 

-  младите пенсионери от армията и полицията и др. 

Тук няма да се спираме подробно на въпроса за причините поради, които тези групи лица са 
неравностойни на пазара на труда, защото нашата тема се отнася за неравностойната група на 
лицата с увреждания. 

В особено неблагоприятни позиции на трудовия пазар е групата на хората с увреждания, 
наричани до скоро 'инвалиди'. Това са хора с трайна нетрудоспособност, предизвикана от 
болестни изменения в различна степен, които имат траен или необратим характер. В зависимост 
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от констатираната от трудово-експертната лекарска комисия (ТЕЛК) степен на увреждане, са 
известни три групи: 

1)     първата група включва хора с напълно изгубена трудоспособност; 

2)     втората група включва хора, които имат възможности за труд, но само при специални 
условия; 

3)     третата група включва хора, които имат възможности за труд, но при промяна на 
професията или на условията и режима на работа. 

 Ясно е, че изборът на лицата от тази група за трудова реализация е твърде ограничен, което ги 
поставя в неравностойни позиции на пазара на труда.  

Една от причините за това е, че не навсякъде има създадени необходимите условия за труд на 
хората от тази група. В частния сектор например често срещано явление е нежеланието на 
голяма част от работодателите да влагат допълнителни средства за оборудване на работни 
места за хора с различни увреждания. 

Национална стратегия за равни възможности за хората с увреждания предлага радикална 
промяна във философията на социалната защита и нов подход  в политиката, насочена към 
подобряване на качеството на живота и социалното включване на хората с увреждания. Най-
важният принцип в този документ е премахването на дискриминационните практики и 
установяването на отношения на равнопоставеност на хората с увреждания. Прилагането на 
този принцип важи с пълна сила и за реализацията на хората с увреждания на пазара на труда. 

2. Социална интеграция и трудови права на хората с увреждания в България 

Всеки индивид притежава различен потенциал, който от една страна го прави уникален, а от 
друга го причислява към определена условно обособена обществена прослойка и социална 
група. Характерните черти на отделните групи намаляват или увеличават шансовете за 
социална интеграция на пазара на труда на принадлежащите към тях личности. 

По принцип интеграцията е двустранен процес. От една страна хората с увреждания трябва да 
бъдат подпомогнати в своите усилия да живеят пълноценно и равнопоставено, а от друга страна 
обществото трябва да бъде подготвено да ги приеме като пълноправни свои членове. 

Социалната интеграция означава приемането на хората с увреждания като хора с равни права и 
с различни възможности. Премахването на дискриминационните практики и установяването на 
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отношения на равнопоставеност на хората с увреждания е най-важният принцип на 
Националната стратегия. 

Социалната интеграция се основава върху следните принципи: 

1. Хората с увреждания да имат възможност да участват пълноценно и активно в 
обществения живот. 

2. Зачитането на правата и висшите интереси на хората с увреждания да бъде 
първостепенно съображение във всички действия. 

3. Хората с увреждания да бъдат подкрепяни в стремежа си да водят независим живот 
според собствените им разбирания и желания. 

4. Получавайки равни права, хората с увреждания носят и равни отговорности. 

5. Възникването на увреждане да бъде предотвратявано или да се осигури помощ за 
неговото преодоляване, с което да се избегнат евентуални усложнения или смекчат възможните 
последици. 

6.  Всяка форма на дискриминация, основана на увреждане, е недопустима. 

7.  Държавата да създава условия и да бъде гарант за спазването на тези принципи. 

2.1. Трудови права на хората с увреждания в България 

Хората с увреждания притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. 
Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг пречки за постигане на равни възможности, 
независимост и пълна икономическа и социална интеграция. Националната стратегия за равни 
възможности на хората с увреждания, изцяло се основава на принципите за равните 
възможности, забраната и предотвратяването на всяка форма на дискриминация, основана на 
увреждането. Проява на дискриминация е налице, когато при сходни или несъществено 
различни обстоятелства към лицето с увреждане се отнасят или възнамеряват да се отнесат по 
по-неблагоприятен начин, отколкото към лице, което няма увреждане. Фактът, че лицето с 
увреждане изисква по-специфична среда и/или услуги, притежава и използва помощни 
средства, бива подпомагано от преводач, четец или придружител, не може да бъде повод за 
дискриминация. Следва да се акцентира върху възможностите на личността, а не върху 
ограниченията, породени от увреждането. 
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Трудовата реализация на хората с увреждания е неразривно свързана с трудовата експертиза на 
загубата на трудоспособността. Както е известно, от 2000 година насам трудовата експертиза се 
определя не в групи инвалидност, а в проценти загубена трудоспособност. Тази промяна не 
беше по същество, а по форма. Причината беше дългогодишният и безполезен спор за това как 
да се наричат хората с увреждания - "инвалиди" или "лица с намалена трудоспособност". И тъй 
като решението на въпроса наистина беше само по форма, а не и по съдържание, той 
практически остана нерешен. Според хората с увреждания е без значение как точно ги нарича 
законът, а какво отношение към тях и какви решения на проблемите им той предписва. Новите 
формулировки в трудовата експертиза подмениха старите изрази от типа: "Негоден за всякакъв 
вид труд, както и да се самообслужва", "Без право на работа" или "С право на работа без 
определено работно място, време и норма". Сега такива текстове не се вписват, но трудовите 
препоръки звучат меко казано смехотворно, като например в документа на млада жена с 
гръбначно изкривяване е записано "С право на работа, легнала по гръб"! Можем да си 
представим как ще реагира работодател, при който се явява кандидат за работа и в неговото 
експертно решение пише "100% загубена трудоспособност". Има ли право този работодател 
въобще да наема такъв човек, който не разполага дори с 1% остатъчна трудоспособност? Какво 
да кажем за експертизата на децата с увреждания, която ги определя като загубили способност 
за социална адаптация. Изобщо въпросът с трудовата експертиза е изключително сериозен и е 
целесъобразно да се потърси опита на Световната здравна организация и страните с развита 
демокрация вместо да се опитваме да подменяме само терминологията и да изпадаме във все 
по-сложни казуси, които нямат решение. 

За хората с увреждания все още съществуват най-различни бариери - недостъпна архитектурна 
среда, недостъпна информация, недостъпни услуги поради имуществен дефицит и редица 
други. Нашето общество тепърва започва да решава проблемите с достъпността на средата като 
цяло. За приспособяване на околната среда са необходими много инвестиции и време, докато за 
социалния достъп е достатъчно да се създаде диалог на равнопоставеност и взаимно уважение 
между институциите и клиентите и автоматично бариерите ще отпаднат. 

Известно е, че гражданите като цяло не обичат да посещават институции поради 
бюрократичните и неравнопоставени отношения. Толкова повече това се отнася за хората с 
увреждания, които по-често се налага да търсят помощта на институциите и са по-чувствителни 
към лошото отношение и проявите на неразбиране и неуважение. Именно затова хората с 
увреждания предпочитат да посещават институциите заедно със социален работник или 
асистент - "за да не им се развика там някой служител". Имаме още много да правим срещу 
"викащите" служители - да ги обучаваме, да ги контролираме, да ги супервизираме, ако трябва 
да ги сменяме, но да не страда обществото.  

Физическият достъп до институциите не е маловажен. Няма сграда на Бюро по труда, която да е 
достъпна за хора на инвалидни колички или с други увреждания, няма достатъчен 
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специализиран транспорт, има недостиг от придружители и преводачи на жестомимичен език. 
Как тогава да очакваме, че работодателите ще имат приспособени работни места? Та те дори да 
имат подходящи работни места за хора с увреждания в своето предприятие, може изобщо да не 
се сещат, че това е възможно. Има необходимост от създаване на специални служби за 
подкрепа при трудова реализация, които да съдействат както на работодателите, така и на 
самите хора с увреждания в тяхната трудова адаптация. 

Най-добра трудова реализация сред хората с увреждания имат онези, които разполагат с добра 
квалификация и професионални възможности, позволяващи качествено извършване на 
съответната работа.  

Хората с увреждания в по-голямата си част нямат подходяща квалификация. Тези, които са 
инвалидизирани от деца, са завършили общо образование без професионална подготовка. 
Пострадалите в трудоспособна възраст или не могат да продължат упражняването на 
досегашната си професия, или се нуждаят от усъвършенстване на своята квалификация според 
новите условия на пазара на труда. 

2.2. Образователна и професионална подготовка 

 Във време, в което участието на индивидите в материалната култура става от все по-
съществено значение за интегрирането им в обществото като измества традиционните 
ценностни системи, най-добрият вариант за приобщаването на лицата от неравностойните 
групи на трудовия пазар се явява образованието и предоставящите се от него възможности. 
Чрез него обществената система въздейства върху индивидите още от ранна детска възраст като 
налага границите и нормите, необходими за колективния живот. В понятието образование се 
включва не само обучението на подрастващите, а и тяхното възпитание. То трябва да бъде 
насочено към развитие на личността на детето, на физическите и интелектуалните му 
възможности, както и на заложбите и таланта. 

Специално внимание трябва да бъде отделено на образователната и професионалната 
подготовка на хората с увреждания. За тази група лица разглежданият проблем е от 
изключително значение. Чрез усвояването на нови знания и умения се повишават шансовете им 
за професионална реализация. Тя от своя страна има голямо психологическо значение, защото 
ги прави по-уверени в себе си, повишава чувството им за собствена значимост и обществена 
полезност. Благодарение на образователната и професионалната подготовка и последвалата 
трудова заетост се осъществява и социалната интеграция на лицата със специални нужди. 

 Социалните учебно-професионални заведения /СУПЗ/ са мястото, където младите хора с лека 
степен на умствена изостаналост, инвалидите и социално слабите могат да вземат участие в 
двугодишен курс за шивачи, готвачи, дърводелци, монтьори на електроуреди и т.н. 
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 Всъщност има още какво да се желае от държавата и нейните институции по отношение на 
специализираното обучение и грижите за хората с увреждания. Би било добре да бъде изградена 
мрежа от дневни центрове, в които да се осигурят нужните условия за обучението на лицата с 
ограничена трудоспособност. Трябва да бъде променена и насоката на работата с тях и вместо 
да се набляга на дефектите да се търсят и развиват възможностите на личността - интелект, 
умения, творчество. Това е начинът за повишаване на конкурентноспособността на лицата със 
специални нужди на трудовия пазар, а с това и възможността да се докажат като равноправни с 
всички останали хора. 

3. Анализ на резултатите от социологическо проучване сред хората и 

младежите в риск и изследване сред работодатели 

3.1. Социологическо проучване сред хората и младежите в риск проведено от Сдружение  

«За Равен старт» 

Сдружение «За Равен старт» проведе Социологическо проучване на общественото мнение по 
въпросите за  социално включване за лицата в риск. Проучването се проведе в рамките на 
проекта " Сътрудничество за социална интеграция на  младежи и хора  в риск " на Сдружение 
"За Равен старт, реализиран с финансовата подкрепана на Оперативна програма Развитие на 
човешките ресурси , по процедура Транснационални и дунавски партньорства за заетост и 
растеж.  

 Целта на изследването бе да установи доколко хората и младежите в риск са активна страна в 
процеса на тяхната интеграция в обществото и по-специално в областта на трудовата 
реализация. Една от основните задачи на изследването е да проучи оценката на хората и 
младежите в риск за ролята на институциите и работодателите в тяхната заетост, както и 
необходимите условия за трудовата им интеграция.  

 Анкетирани бяха 215 души по въпросите за  социално включване за лицата в риск, които бяха 
подбрани случайно.  

По пол изследваните лица се разпределят както следва:  

Таблица 1 

ПОЛ БРОЙ  ПРОЦЕНТ 
мъже  113 49,3% 
жени  102 44,1% 
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По възрастов признак структурата на анкетираните лица изглежда така: 

Таблица 2 

ВЪЗРАСТ  БРОЙ  ПРОЦЕНТ 

до 30 години 80 35% 

от 31 до 40 години 44 19,2% 

от 41 до 50 години 48 20,1% 

от 51 до 60 години 38 16,6% 
над 60 години 4 1,7% 

  

 По образователен ценз анкетираните хора с увреждания са, както следва: 

Таблица 3 

ОБРАЗОВАНИЕ  БРОЙ  ПРОЦЕНТ 

Начално  8  3,5% 

Основно  67 29,2% 

Средно  102 44,5% 

Висше  24 10,5% 

  

 Преобладаващият брой сред изследваните безработни лица в риск е на тези със средно 
образование. Те трябва да се преквалифицират или да придобият нова професия, ако искат да 
останат на пазара на труда. 

 Първата група въпроси, зададени на респондентите, е свързана с използване на стандартните 
подходи при търсене на възможности за трудова реализация.  

1 въпрос: "Регистрирани ли сте в Бюрото по труда или в частна трудова борса" респондентите 
отговарят, както следва: 
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Таблица 4 

Видове борси Държавни Частни 

  Брой Процент Брой Процент 

Регистрирани 124 54,2 0 0 

Нерегистрирани 123 53,8 170 74 

С намерение да се 
регистрират 

89 38,7 0 0 

Без намерение да се 
регистрират 

73 31,9 80 35 

Насочвани към 
работодател няколко 
пъти 

46 20 0 0 

Насочвани към 
работодател веднъж 

49 21,4 0 0 

Ненасочвани към 
работодател 

190 83 0 0 

 От посочените данни могат да се направят два извода: 

 1. Сравнително голям брой хора в риск са регистрирани в Бюрото по труда в сравнение с 
частните трудови борси. Това показва, че хората в риск все още имат доверие на държавата за 
съдействие при намирането им на работа. Въпреки че не се изисква регистрация в Бюрото по 
труда за получаване на социални помощи от безработните хора с увреждания, те все още не са 
изгубили надежда за своята трудова реализация. Възможно е  регистрирани в частните трудови 
борси да е свързан с необходимостта от заплащане на такса за техните услуги. Хората в риск по 
правило са с ниски доходи и избягват да ползват платените услуги. 

 2. По-голямата част от хората в риск не се регистрират в Бюрата по труда. Това може да се 
обясни както със обективните им затруднения за достъп поради недобрата архитектурна и 
социална среда, но и поради изгубената надежда, че някой ще им помогне да се реализират като 
пълноценни трудещи се. Масовото трудоустрояване в близкото минало се осъществяваше 
основно от специализирани предприятия. Днес техните функции са затихващи поради 
недалновидната социална политика на държавата, а именно: поставяне на специализираните 
предприятия в условия на свободен конкурентен пазар без протекции и по този начин обричане 
на фалит, преди да са създадени реални предпоставки за трудова интеграция на хората с 
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увреждания. Това е основната причина за драстичния размер на безработицата сред тази целева 
група - над 90%. 

 2 въпрос: "Ако до момента не сте регистрирани като търсещи работа смятате ли да направите 
това в близко време?"  

Анкетираните са отговорили както следва: 

а/ Бюрото по труда 

Да 60 от анкетираните или 26% 

Не 73 от анкетираните или 31,9% 

неотговорили 92 от анкетираните или 42% 

Резултатите показват, че преобладаващата част от анкетираните лица не търсят активно 
помощта на държавните и частни структури в сферата на заетостта, нито имат нагласата в 
бъдеще да осъществят контакти с тях. Обяснение на тези нагласи сред хората с увреждания 
може да се потърси в отговорите на третия въпрос: 

3 въпрос: "Във връзка с Вашата регистрация като търсещи работа лица били ли сте насочван 
към работодател за конкретно работно място?" 

Отговорите се разпределят, както следва:  

 а/ от Бюрото по труда 

Да, няколко пъти 36 от анкетираните или 15,7% 

Да, един път  33 от анкетираните или 14,4% 

Не 103 от анкетираните или 45% 

Друго 0 

неотговорили 51 от анкетираните или 22,3% 

 Като основни пречки за решаване на проблема с трудовата заетост на хората с увреждания и 
тяхната социална и икономическа интеграция в обществото анкетираните посочват 
нежеланието на работодателите да назначават на работа хора с увреждания - 124 от 
анкетираните или 54%. На второ място те поставят обстоятелството, че държавните и частни 
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институции в сферата на заетостта не се отнасят с необходимото разбиране за решаване 
проблема с трудовата заетост на хората с увреждания - 114 от анкетираните или 49,8%. Разбира 
се, участниците в анкетата отчитат и своите слабости относно професионалната квалификация, 
която притежават - 58 от тях (25,3%) и липсата на допълнителна такава - 72 души (31,4%), което 
също създава трудности при решаване на техния проблем с трудовата заетост, но това те 
поставят условно на втори план. 

Ако, разбира се, съществува реална перспектива за започване на работа, хората с увреждания са 
готови да се включат в курсове за придобиване на необходимата квалификация. За това говорят 
резултатите от отговорите на въпроса "Ако работното място, за което кандидатствате, изисква 
допълнителна квалификация, Вие бихте ли се включили в курс за придобиването й?". 178 от 
анкетираните или 77,7% отговарят, че ще се включат в курсове за придобиване на 
необходимата допълнителна квалификация срещу 23 /10%/, които не биха се включили и 
23/10%/ неотговорили. Или може да се направи извода, че хората с увреждания имат нагласата 
да предприемат необходимите действия, които биха им гарантирали трудова заетост, когато е 
налице конкретност и яснота относно изискванията към тях. 

Според анкетираните хора с увреждания трудности при решаване на техния проблем с 
трудовата заетост произтичат и от факта, че самите работодатели не са мотивирани и в 
достатъчна степен готови да се обърнат с лице към този проблем. В повечето случаи, според 
респондентите, работодателите или не познават в достатъчна степен действащи програми на 
Агенцията по заетостта и преференциите по тях при назначаване на хора с увреждания, или 
обясняват нежеланието си да назначават на работа хора с увреждания с факта, че работните им 
места не са подходящи за хора с увреждания. За това говорят и резултатите от отговори на 
участниците в анкетата на следните въпроси: "Бюрото по труда предоставя на работодателите 
възможност съгласно действащи програми да получат преференции при назначаване на работа 
на хора с увреждания. Смятате ли, че работодателите познават тези програми?". и "Често пъти 
работодателите обясняват отказа си да назначат на работа хора с увреждания с обстоятелството 
че работните места не са пригодени за такива работници/служители. Според Вас имат ли 
основания?" 

 Според 73 анкетирани или 31,9% работодателите не познават програмите и преференциите, 
които тези програми им предоставят чрез Бюрото по труда при наемане на хора с увреждания, а 
63 анкетирани или 27,5% посочват, че работодателите по-скоро не ги познават. Или,според 
анкетираните,координацията между държавните институции в сферата на заетостта и 
работодателите не се е оказала достатъчно ефективна, така че да се стигне до намиране на 
оптимален вариант при решаване на проблема с трудовата заетост на хората с увреждания. 

Не трябва да се забравя, че търсенето на възможности за трудова реализация е процес, в който 
участват двете страни - работодатели и търсещите работа лица. В търсенето на положително 
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решение на този въпрос отговорността е не само на работодателите, но и на самите търсещи 
работа лица. Особеностите на пазара на труда с наличието на голям брой търсещи трудова 
заетост и ограничения брой свободни работни места предявява нови изисквания към търсещите 
работа лица. Те трябва по най-добрия начин да осъществяват контактите с работодателите и по 
най-добрия начин да поднасят информацията за себе си, така че да успеят да защитят своята 
кандидатура. 

Така получените резултати показват, че преобладаващата част от анкетираните лица отдават 
значение на потребността от овладяване на новите изисквания при подготовката на документи 
за кандидатстване за работно място, както и подготовката за интервю, отчитайки факта, че това 
би увеличило техните шансове за започване на работа. На второ място обаче са респондентите, 
които посочват, че не им е необходимо такова допълнително консултиране. Този факт говори, 
че все още не малка част от хората с увреждания или не познават достатъчно добре новите 
изисквания, които пазарът на труда предявява към търсещите работа лица или в известна степен 
подценяват важността на този вид предварителна подготовка. 

 Друго много важно изискване към търсещите работа лица е да успяват да поднесат за себе си 
достатъчно информация при осъществяване на контакти с работодатели. Дали това се владее от 
анкетираните лица? По-скоро не. За това говорят и отговорите, които са дали на следния въпрос 
"А сега посочете Ваши умения, професионални качества, които Ви правят по-конкурентно 
способни пред останалите кандидати за работно място". За съжаление по-голямата част от 
анкетираните - 130 души или 58% не са посочили нито едно свое умение, професионално или 
лично качество. Тълкованието на този факт говори, че или това изискване към търсещите 
работа лица се подценява, или не е изграден такъв стереотип на поведение.От посочилите свои 
умения, професионални и лични качества с най-голяма тежест са качества като отговорност, 
квалификация, умение за работа в екип, комуникативност, коректност, стремеж към лично 
развитие.  

 Трудовата реализация като един от основните компоненти на социалната и икономическа 
интеграция на хората с увреждания има и друго свое измерение - самонаемането като 
алтернатива на наемането на работа. В условията на пазарна икономика самонаемането, т.е. 
развитието на собствен бизнес е също начин за решаване проблема с трудовата заетост. 
Доколко обаче хората с увреждания са склонни да използват този алтернативен подход при 
решаване на проблема им с трудовата заетост? От отговорите, които анкетираните лица дават 
на зададения им въпрос "Мислили ли сте да започнете собствен бизнес като алтернатива за 
трудова заетост?" става ясно, че този подход за търсене на варианти при решаване на проблема 
със заетостта им е твърде неприемлив за тях. Това сочат и резултатите от анкетата. 

3.2. Социологическо изследване сред работодатели 
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Целта на изследването бе да се установи доколко работодателите като участници при решаване 
на проблемите на пазара на труда са активна страна при осъществяване на процесите на 
социална и икономическа интеграция в обществото на хората с увреждания  и хора и младежи в 
риск чрез осигуряване на тяхната трудова заетост. 

 В допитването взеха участие 72 представители от сферата на бизнеса като 9 от тях или 12,5% 
работят или управляват АД, 14 или 19,4% са управители на ООД, 8 или 11,1% са управители на 
ЕООД, 8 или 11,1% са представители на ДЗЗД, 25 или 34,7% са собственици на ЕТ. В анкетата 
са взели участие и 7 или 9,7% представители на неправителствени организации. Един от 
участниците в анкетата не е посочил на какъв вид организация е представител. 

 Проблемът с трудовата заетост на хората и младежи в риск и на  хората с увреждания не е нов. 
През последните години с развитието на пазарната икономика, която предявява по-големи 
изисквания към заетите, той се задълбочи и стана все по-трудно на тези хора да намерят своята 
професионална реализация и трудова заетост. Масовото трудоустрояване в специализирани 
предприятия в миналото обхващаше ограничен кръг професии и длъжности, които се 
поверяваха на хората с увреждания. Днес в условията на свободен пазар кръгът от работни 
места и професии е динамичен и практически неограничен, но доколко те са достъпни за хората 
с увреждания и хората и младежи в риск? Доколко работодателите са наясно с 
професионалните възможности и личностните качества на тези хора като работна сила? 
Доколко те изобщо познават тази работна сила и са склонни да й дадат шанс, като се възползват 
от преференциите и програмите в тази насока?  

 Първият въпрос, зададен на работодателите, целеше да се установи в настоящия момент колко 
от тях са се възползвали от професионалните възможности и умения на хора с увреждания и 
младежи в риск. На зададения въпрос "В ръководената от Вас фирма/предприятие има ли 
назначени на работа хора с увреждания и хора и младежи в риск?" участниците в анкетата 
отговориха по следния начин: 

Таблица 6 

Да 13 от анкетираните или 18,1% 

Не  55 от анкетираните или 76,4% 

неотговорили  4 от анкетираните или 5,5% 
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Получените резултати показват, че в настоящия момент са малко работодателите, които са се 
обърнали с лице към проблемите на хората и младежите в риск и са ги назначили на работа. 
Останалите 55 анкетирани отговарят, че нямат назначени на работа хора с увреждания и хора и 
младежи  в риск в ръководените от тях фирми. Може би това се дължи и на факта, че към по-
голямата част от анкетираните не са се обръщали хора с увреждания, търсещи възможности за 
бъдеща трудова заетост. За това говорят резултатите от отговорите на респондентите на 
зададения въпрос " Към Вас като ръководител на фирма/предприятие обръщали ли са се хора с 
увреждания и хора и младежи в риск при търсене от тяхна страна на възможности за бъдеща 
трудова реализация? ", а именно 

Таблица 7 

  

Да, няколко пъти 14 от анкетираните или 19,4 

Само веднъж 17 от анкетираните или 23,6% 

Не 37 от анкетираните или 51,4% 

Неотговорили 4 от анкетираните или 5,6% 

  

 От отговора на този въпрос може да се направи и другият извод – ако хората с увреждания са 
по-активни в търсенето на контакти с работодатели, може би и хората от бизнеса ще станат 
съпричастни към решаването на проблема със заетостта им. Тези, които вече са назначили на 
работа такива хора, основно са се водили от мотива, че те имат също право на трудова заетост. 
Това показва разпределението на отговорите на зададения въпрос "Ако сте назначили хора с 
увреждания и хора и младежи в риск на работа във Вашата фирма/предприятие кой е бил 
основния Ви мотив за това?" 

 За да се внесе още по-голяма яснота относно нагласите на работодателите за назначаване на 
хора с увреждания на работа, на участниците в анкетата бяха зададени въпроси, касаещи 
тяхната оценка за качествата, които хората с увреждания и хората и младежите  в риск 
притежават и които компенсират наличието на конкретно увреждане. На въпрос "Обикновено 
при хората с увреждания са развити много други качества, които компенсират наличието на 
конкретното увреждане. Смятате ли, че това ги прави достатъчно конкурентно способни при 
търсенето на възможности за трудова реализация?" анкетираните представители от сферата на 
бизнеса отговарят по следния начин: 



                                                                                                      
Оперативна  програма “Развитие на човешките ресурси” 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001- 4.001 
”Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ 

  
 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
 

Проект  „Сътрудничество за социална интеграция на младежи и хора в риск” по договор BG05M9OP001-4.001-0115 

– C01 се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост. 

 
 

Таблица 8 

  

Съгласен съм  29 от анкетираните или 40,3% 

Донякъде съм съгласен   30 от анкетираните или 41,7% 

Донякъде съм несъгласен  6 от анкетираните или 8,3% 

Не съм съгласен  2 от анкетираните или 2,8% 

Друго 3 от анкетираните или 4,2% 

неотговорили 2 от анкетираните или 2,8% 

  

В сферата на трудовите правоотношения човекът с увреждане  и хората в риск може да 
компенсират намалената си работоспособност с висока квалификация, старание и стремеж към 
доказване и признание. На преден план трябва да се мобилизират ресурсите на личността, а 
дефицитите трябва да се компенсират по възможно най-добрия начин. 

 Въпреки че признават, че хората с увреждания и хората в риск имат достатъчно добри 
качества, които биха им позволили да се справят със служебните си задължения, 
работодателите все пак остават резервирани относно възможността да назначат на работа 
такива работници или служители.Като основания за това те посочват, че във фирмата им няма 
необходимите условия за работа на  тези хора и че същите не биха могли да издържат на 
голямото натоварване на производствения процес. Тези отговори разкриват и друг проблем, 
който съпътства търсенето на възможности за трудова реализация на хората с увреждания  на 
хората и младежи в риск, а именно пригодността на работната среда- проблем, чиито параметри 
се оказват непознати за хората от бизнеса. Това проличава и от отговорите им на въпроса 
"Обикновено назначаването на работа на хора с увреждания и на хора в риск изисква прилагане 
на стандарти за достъпност на работното място. Вие познавате ли тези стандарти?". Те се 
разпределят така: 

Таблица 9 

Да 19 от анкетираните или 26,4% 

Отчасти  25 от анкетираните или 34,7% 
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Да 19 от анкетираните или 26,4% 

Не  27 от анкетираните или 37,5% 

Друго 0 

неотговорили 1 от анкетираните или 1,4% 

  

 Явно липсата на тази информация определено е стопирала работодателите при вземане на 
решение за назначаване или не на работа на хора с увреждания и на хора и младежи в риск. В 
повечето случаи това е било в ущърб на тези хора.  

Положителното е, че работодателите проявяват готовност да предприемат конкретни действия 
за разкриване на работни места за хора с увреждания, ако те бъдат консултирани относно 
стандартите за достъпност на работното място. Ето как се разпределят отговорите на зададения 
на респондентите въпрос "Ако бъдете консултирани относно стандартите за достъпност на 
работното място бихте ли предприели конкретни действия за разкриване на работни места за 
хора с увреждания?" 

  

 Положителната нагласа у работодателите да предприемат конкретни действия за решаване на 
проблема със заетостта на хората с увреждания може би произтича и от факта, че самите те 
смятат, че към тази група хора се проявява дискриминация по отношение на трудовата им 
заетост. Ето как анкетираните представители от сферата на бизнеса отговарят на зададения им 
въпрос "Смятате ли, че има дискриминация към хората с увреждания по отношение на 
трудовата им заетост?" 

Таблица 10 

  

Да, има   47 от анкетираните или 65,3% 

Отчасти има  21 от анкетираните или 29,2% 

Отчасти няма 2 от анкетираните или 2,8% 

Не, няма  1 от анкетираните или 1,4% 

Друго  1 от анкетираните или 1,4% 
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Да, има   47 от анкетираните или 65,3% 

неотговорили 0 

  

 Получените резултати показват, че работодателите не чувстват ролята на държавата при 
решаване на проблемите, свързани с интегрирането в обществото на хората с увреждания и на 
хората и младежите в риск. Все още според тях не е налице такава държавна политика, която би 
ги стимулирала за тяхно по-активно участие в тези интеграционни процеси. Това се 
потвърждава и от отговорите, които те дават на следния зададен въпрос "Статистическите 
данни показват, че 90% от хората с увреждания и хората и младежи в риск в България са 
безработни. 

Липсата на достатъчна информация за действащи програми и възможността за ползване на 
преференции в определена степен предопределя пасивността на работодателите при решаване 
на проблема с трудовата заетост на хората и младежите в риск като предпоставка за тяхната 
социална и икономическа интеграция в обществото. 

 Недостатъчната информираност е един от проблемите, който трябва да бъде решен, за да бъде 
по-ефективна дейността на работодателите за интегриране на хората и младежите в риск в 
обществото. Но има и редица други проблеми, според участниците в анкетата, които трябва да 
бъдат решени, за да се реши въпроса със социалната и икономическа интеграция на тази група 
хора в обществото. Отговаряйки на въпроса "Според Вас какво още трябва да се направи за 
решаване проблемите с трудовата заетост на хората и младежите в риск?" представителите от 
сферата на бизнеса индикират следните групи проблеми: 

- ясна държавна политика относно решаване проблемите с трудовата реализация на тези хора; 

- реално стимулиране на работодателите при наемане на работа на хора и младежи в риск; 

- информираност на работодателите относно стандартите за достъпност на работната среда; 

- промяна на законодателството, гарантиращо възможностите за трудова заетост на хората с 
увреждания и на хората и младежи в риск; 

- създаване на възможности за квалификация и преквалификация на хората с увреждания и на 
хората и младежите в риск, включително и организиране на реално интегрирано обучение от 
ранна възраст; 
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- задължаване на големите предприятия и фирми да назначават на работа хора с увреждания и 
хора и младежи в риск. 

  

Какви общи изводи могат да се направят на база получените резултати от проведената анкета с 
представители от сферата на бизнеса по отношение решаването на проблема с трудовата 
заетост на хората с увреждания и хората и младежите в риск като един от основните фактори за 
тяхната социална и икономическа интеграция в обществото? В по-голямата си част 
работодателите са позитивно настроени и у тях е налице положителната нагласа активно да се 
включат в решаване на проблемите, свързани със социалната и икономическа интеграция на 
хората с увреждания и хората в риск, осигурявайки възможност за тяхна трудова заетост. За 
решаването на тези проблеми обаче е необходимо осигуряване на съответната информация 
относно създаване на достъпна работна среда, както и относно всички действащи програми в 
сферата на заетостта.  

Основната задача на Агенцията за подкрепа на безработни хора с увреждания и на хората и 
младежите в риск трябва да бъде създаване на адекватна информационна среда по отношение 
на работодателите, за да бъдат подпомогнати при предприемане на необходимите стъпки от 
тяхна страна за отстраняване на проблемите, касаещи трудовата заетост на тези хора. 
Агенцията трябва да се превърне в свързващото звено между Бюрото по труда, работодателите 
и търсещите заетост хора и младежи в риск при търсенето на оптималните варианти и 
предприемането на ефективните действия за решаване на проблема със социалната и 
икономическа интеграция. 

4. Изводи и препоръки 

Хората и младежите в риск и хората с увреждания остават едни от най-рисковите на пазара на 
труда целеви групи независимо от регламентираните в българското законодателство 
антидискриминационни и насърчителни мерки при осигуряване на работни места и наемане на 
лица с намалена работоспособност. Една от причините за неблагоприятното състояние на 
заетостта на тези хора е, че голяма част от работодателите недооценяват потенциала на  тези 
работниците и съществуват предразсъдъци по отношение на техните възможности. Липсва 
политика, която да осигурява възможност работодателите да се възползват от доказаните 
умения, способности и осигуряване на работни места на хора и младежи в риск и хора с 
увреждания. От друга страна самите безработни хора от тези групи се нуждаят от насърчаване, 
подходящо обучение и консултиране, достъпна архитектурна и информационна среда и 
осигуряване на достатъчно технически средства и услуги за пълноценна трудова дейност. Тези 
проблеми са от изключителна сложност и изискват включване в тяхното решаване на широк 
кръг институции - държавни, регионални, местни власти, бизнеса, неправителствените 
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организации и медиите. За пръв път такава широка платформа от участници е дефинирана в 
Националната програма за заетост и квалификация на хората с увреждания и хора в риск на 
Министерството на труда и социалната политика. Само такъв интегративен подход може да 
даде резултати в областта на социалната и икономическа интеграция на тези хора в обществото. 

Основният извод, който може да се направи от проведеното изследване е: 

Недостатъчно активен диалог между безработните хора и младежи в риск, работодатели, 
трудови посредници и институции в сферата на заетостта.  

В контекста на този извод могат да се направят някои разсъждения и конкретни препоръки 

Работодателите в по-голямата си част не познават тези хора като работна сила, не познават 
стандартите за приспособено работно място, не познават и не използват програмите за 
насърчаване заетостта на хората от тези групи, към тях не са се обръщали хора и младежи в 
риск, търсещи работа.  

Хората и младежите в риск и хората с увреждания не контактуват пряко с работодателите, но и 
не разчитат на трудовите посредници за намиране на работа.  

А самите трудови посредници изобщо не знаят как да съдействат на хората риск при търсене на 
подходящо работно място. Самите трудови посредници не познават професионалните и 
личностните качества на тези хора, а как биха могли да ги рекламират пред евентуалните 
работодатели.  

Според програмите на Бюрото по труда е необходимо работодател да направи заявка, че желае 
да наеме човек от тези групи. Но как да направи това, като самият работодател не е наясно нито 
с преференциите си, нито с видовете трудова дейност, в които може да включат ефективно хора 
с увреждания и хора и младежи в риск. Трудовите посредници са тези, които трябва да 
"посредничат" в диалога между търсещите работа и предлагащите работни места. Доколко те са 
подготвени за тази своя дейност ние не сме запознати, но резултатите са налице - по-голямата 
част от хората с увреждания не са били насочвани към работни места и по тази причина те не се 
регистрират в Бюрата по труда. 

 За да се подобри диалогът, целесъобразно е включването на институции като 
неправителствените организации в процеса на трудова реализация на хората от тези групи. 

 Остава открит въпросът: с какъв закон трябва да се разреши диалога между институциите и 
неправителствените организации, които в повечето случаи искат да дадат нещо, а не да 
получат? Едва през последните години този диалог леко се открехна, но все още има 
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невероятно много бюрократични пречки и затруднения от обективен и субективен характер, 
които държавата трябва постепенно да премахне, ако иска да включи в своите дейности 
ресурсите на неправителствения сектор. 

 Създадената Агенция за подкрепа на безработни хора с увреждания е опит да се създаде 
свързващо звено между хората в риск и потенциалните работодатели.  

 Освен че липсва диалог, колкото и странно да звучи, в 21 век - векът на информационните 
технологии, в сферата на заетостта липсва адекватна информационна среда. Хората с 
увреждания и хората и младежите в риск масово не познават правата си. Работодателите масово 
не познават своите преференции в сферата на заетоста на хора с намалена трудоспособност. 
Трудовите посредници не знаят как да посредничат между едните и другите. Такова 
неинформирано общество се управлява лесно - каквото му кажеш, това прави. Само че този 
подход историята нарича застой. За да има развитие на какъвто и да било процес, най-напред е 
необходима информация - актуална, точна и вярна, навременна и целенасочена. Всяка 
уважаваща себе си институция трябва да има информационно гише. А точно в такова 
информационно гише би могъл да работи човек с увреждане - двигателно или сензорно. Това са 
хиляди потенциални работни места, които могат да се съчетават с телефонни услуги и други 
съпътстващи дейности и на които хора с увреждания биха могли да се реализират успешно. 

 Обикновено след получаване на информация "Какво, къде, кога" и т. н. , следва 
необходимостта от консултиране и подходящо обучение. Трябва да се даде отговор на 
възникналите въпроси: "Тази информация отнася лисе за мен?", "Аз мога ли да се възползвам?", 
"Аз имам ли право?", "Какво трябва да направя, за да участвам?" и т. н. Най-често тези въпроси 
възникват, след някое медийно съобщение или случайно получена информация от неформални 
контакти. Във всяка институция, предоставяща обществени услуги, е необходимо да има такава 
консултантска дейност, за да не обикалят хората по няколко кабинета, докато стигнат до 
подходящото място, и тогава да се окаже, че те е трябвало да донесат някакви документи или 
път че сроковете са изтекли. Така ще се намали до голяма степен напрежението между 
клиентите и администрацията и ще се улесни диалога между гражданите и институциите. 
Правилата за достъп до консултиране и обучение трябва да бъдат ясни и прозрачни - в кое 
време, на каква цена, по какви въпроси и т. н.  

 Характерно за българите е да не желаят да се консултират. Самочувствието на всезнаещи е 
много лош съветник. Естествено е, че човек не може да знае всичко, но важно е да има към кого 
да се обърне за консултация и тя да бъде професионална и достоверна.  

В процеса на установяване на отношения на диалог между хората с увреждания и хората и 
младежите в риск и работодатели и едните, и другите имат нужда от консултантска помощ. 
Работниците трябвада бъдат консултирани относно техните трудови права, относно начина за 
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представяне пред работодател, относно подготовка на документи за явяване на конкурс или 
интервю и т.н. Работодателите трябва да бъдат консултирани относно професионалните и 
личностни особености и качества на хората с увреждания и хората в риск, относно 
необходимостта и стандартите за приспособено работно място, относно преференциите по 
отделните програми на Бюрото по труда.  

И безработните хора с увреждания и хората и младежите в риск, и работодателите, анкетирани 
в социологичестото изследване, са единодушни в отговорите си на въпроса" Ако 
работодателите бъдат консултирани за стандартите за приспособяване на работното място, биха 
ли наели повече хора от тези групи?". И едните, и другите дават положителни отговори над 
50%. Остава да се реши въпросът кой трябва да ги консултира и къде да получат повече 
информация по този въпрос. В интернет сайта на на Сдружение „За Равен старт”, създаден по 
настоящия проект е публикувана информация по относно проучванията и анкетите проведени в 
община Сатовча. Общото правило е, че приспособената околна среда за хора от целевата група 
не пречи на здравите, напротив, улеснява всички. 

 В Националната програма и останалите законови права на работодателите и на хората с 
увреждания и хората в риск са само на книга, тъй като тяхното приложение изисква безкрайно 
много документи, ходене по институции, доказване на едно или друго обстоятелство. Особено 
обидно е това за работодателите, които са решили "да направят едно добро". За сключване на 
договор с Бюрото по труда се изисква поредица документи, които се получават трудно, 
необходимо е време и средства. Вместо да благодарим на работодателя, който е проявил 
позитивно отношение към хората от тези групи, като че ли се чудим как да го притесняваме с 
доказателства, които Бюрото по труда може да събере по служебен път. В един момент 
работодателят започва да се чувства като престъпник, а не като благодетел. 

 Професионалното обучение за хората с увреждания и хората и младежите в риск в България е 
недостъпно - във физически и във финансов смисъл. От друга страна Бюрото по труда има 
право да насочва към обучение само хора, за чиито бъдещи работни места има заявка от 
работодател. Кръгът се затваря и не става ясно кой трябва да преквалифицира тези хора . И пак 
идват на помощ неправителствените организации. Те разработват образователни проекти, 
осигуряват оборудване и провеждат обучение по различни професии. 

След проведените разговори, дискусии и анкети проведени във връзка с изпълнение на 
проектното предложение се стигна да извода, че в обще.ина Сатовча  е необходимо да бъде 
създаден  Компютърен център , който да  е достъпен за хората и младежите в риск и хора с 
всякакви увреждания и да  разполага с професионални софтуери и преподаватели. Веднага 
обаче възниква следващата пречка - необходим е лиценз от Националната агенция за 
професионално образование и обучение, който струва няколко хиляди лева. Ето как държавата 
вместо да подкрепи, унищожава една добра идея. 
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 За хората от тези групи са необходими центрове за професионално ориентиране. Не е лесно да 
разбереш какво точно би могъл да правиш, когато загубиш част или напълно 
трудоспособността си. Отначало ти се струва, че нищо не би могъл да правиш, че си ненужен, 
че животът е свършил за тебе. Ако обаче има кой да те подкрепи в такъв момент и ти покаже 
други, алтернативни възможности за твоя жизнен път, ти можеш да избираш и си отново 
пълноценен човек. В развитите страни има такива центрове, където хората с увреждания и 
младежите в риск получават консултация и информация за своята професионална пригодност и 
за възможностите за преквалификация. Някои от тези центрове провеждат и самото обучение, 
съдействат за намиране на работа или самите предлагат работни места в собствени 
работилници и бази. В нашата страна е необходимо да се развива мрежа от подобни услуги. 

5.Заключение  

 Социалната интеграция на неравностойните групи на трудовия пазар е един от най-
съществените проблеми в България в настоящия период. Той придобива все по-големи мащаби 
и повлича все повече хора. Неговото пренебрегване и омаловажаване води до възникване на 
безброй други проблеми - бедност, покачване на социалното напрежение, множество 
конфликти. Всичко това оказва негативно влияние и върху демографските процеси в страната и 
задържа нейното развитие. 

Нужни са много усилия и адекватни мерки, за да бъде овладян и максимално ограничен 
проблема. 

Всяко добре функциониращо общество е загрижено социалната политика да гарантира 
условията за равнопоставеност на хората от неравностойните групи. В преходния период на 
демократизиране у нас политическият дебат за неравенството и бедността с още по-голямасила 
важи за тази маргинализирана група от хора. Според приетите Стандартни правила за 
равнопоставеност и равни възможности за хората от неравностойните групи - Резолюция на 
ООН от 1993 година, "Държавата е задължена и носи отговорност да приеме принципа, че на 
хората от неравностойните групи трябва да се дадевъзможност да упражняват човешките си 
права и по-специално в областта на трудовата заетост, активно да поддържа включването на 
хората от неравностойните групи на пазара на труда. Тази активна политика трябва да се 
проявява чрез различни мерки като професионално обучение и схеми за стимулиране на 
професионалната ориентация, да насърчава частното предприемачество така, че то да отчита 
проблемите на инвалидността във всички аспекти на своята дейност. Държавите трябва да 
разработват програми за проектиране и адаптиране на работни места и помещения така, че да са 
достъпни за хора с увреждания и хора в риск  и да насърчават работодателите да правят 
подходящи приспособления за нормалния бит на хората от неравностойните групи." 

 Нашата страна все още се намира в началото на този път, но началото е поставено. 
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Проучванията и обработката на данните са извършени от Сдружение „Нов Шанс” на база 

договор за изпълнение на Дейност 4 от проектното предложение 

Сатовча 

Ноември 2018г. 

 

 

 

 
 


