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Предложения към образователните институции 

(училища, центрове за професионално обучение и висши учебни 
заведения)

 Кариерно ориентиране на ученици с увреждания

- Да се организират програми за професионално мотивиране и кариерно ориентиране на учениците с 
увреждания, независимо дали учат в интегрирана среда или в специални училища. 

- В гимназиалния етап на обучение учениците да получават не само теоретична подготовка, но и да 
развиват умения в практикуми за отделни видове професии. Полезни са индивидуални срещи или 
срещи в малки групи с работодатели, както и практическо представяне на работния процес - по 
възможност от хора със същото или сходно увреждане, които вече упражняват тази професия;

- Да се направи преглед на съществуващите  програми за професионално ориентиране на младежи и 
да бъдат адаптирани за нуждите на децата и младите хора с увреждания.

 Програми за преквалификация на хора с придобито увреждане

- Да се организират програми за мотивация и преквалификация на хора с придобито увреждане, 
особено на хора - жертви на трудови злополуки, които да бъдат мотивирани да се върнат към 
обичайния начин на живот чрез обучение и преквалификация в подходящи професии за човек със 
съответно увреждане;

 Популяризиране на модела на включваща заетост и подкрепена заетост
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- Университетите да включат в учебните си планове и програми за специалностите от направление 
„Социални, стопански и правни науки“ дисциплини, които да запознаят студентите с моделите на 
„включваща“ и „подкрепена заетост“. 

- Да се организират обучения и информационни кампании за работодатели за представяне на 
моделите на „включваща заетост“ и „подкрепена заетост“, както и информационни кампании за 
преодоляване на стигматизацията, предварително натрупаните негативни нагласи, предразсъдъци и 
стереотипи към хората с увреждания;

- Информиране и популяризиране на добри практики и опит на работодатели на хора с увреждания и 
на заети лица с увреждания.

- Информиране за модела на включваща заетост посредством медийни кампании, информационни 
срещи с представители на заинтересованите страни, в академичната общност и др.

- Създаване на кратки обучителни модули, чрез които екипите, в които е предстоящо назначаване на 
човек с увреждане, да бъдат обучени с цел нормалното му приемане и интегриране в екипа.

 Подобряване на координацията и диалога между различните организации и институции,
занимаващи се с обучение, професионално ориентиране, рехабилитация, осигуряване на заетост на 
хора с увреждания за обмен на информация и ресурси в подкрепа на търсещото работа лице. 
Например, доставчик на социални услуги в подкрепа на рехабилитацията на лице с увреждане би 
могъл да предоставя информация за резултатите от своята работа с лицето потребител, както и да 
дава референции  при поискване на Дирекция „Бюро по труда” или потенциален работодател. 


