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Добри практики в подкрепа на хора с увреждания

В рамките на събитието „В един екип“ бяха представени следните добри практики:

Проект: "Екип за включваща заетост"
 Организация: Институт за социални услуги в общността, гр. София (ИСУО), с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 Описание: В рамките на проекта – по модела на включваща заетост на хора с 
увреждания, прилаган в Австрия – са обучени 6 млади хора с увреждания в ролята на 
обучители и консултанти в подкрепа на заетостта и интеграцията на хора с увреждания 
в реална работна среда. Приключиха 3 обучения на  представители на държавни 
институции, общинска администрация и доставчици на услуги, водени от обучения 
екип. В момента стартира консултиране на работодатели  за изграждане на включваща 
работна среда. Членовете на екипа за включваща заетост са наети по граждански 
договор за провеждане на обученията и консултациите по темата.

Проект: „Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с 
интелектуални увреждания“

 Организация: Институт за социални услуги в общността (ИСУО) в партньорство с
Фондация „Де Пасарел“ (Холандия) и Столична община, с финансовата подкрепа на 
Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално  сътрудничество“  на  
Оперативна  програма  „Развитие  на  човешките  ресурси“.

 Описание: В рамките на проекта – по холандския модел за социално включване на 
младежи с интелектуални увреждания – бяха подкрепени 11 младежи с лека степен на 
интелектуални увреждания да участват в трудови дейности в три общински културни 
института в Столична община – Столична библиотека, Столичен куклен театър и 
Столичен дом на културата – Красно село. Всички млади хора развиха нови умения за 
труд и работа в екип, както и социални умения за себепредставяне, създаване на нови 
контакти и мрежа за подкрепа. След края на проекта, част от младите хора бяха наети 
на работа в културните институти. 
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Проект: „Ден  на  кариерата  за  хора  с  увреждания“
 Организация: Сдружение  „Българско  сдружение  за  личностна  алтернатива“,  София, 

с  финансовата  подкрепа  на  Агенция  за хората с увреждания, реализиран в периода 
2005 г. - 2011 г. по Програма за финансиране  на  организации  с  нестопанска  цел  за  
активна  работа  с  хора  с  увреждания.

 Описание: В рамките на проекта е реализиран един Ден на кариерата за хора с 
увреждания в София, на който е осигурен директен контакт между потенциални 
работодатели и безработни хора с увреждания чрез улеснен достъп до информация за 
съществуващи свободни работни места на пазара на труда. През 2011 г. са били 
включени общо 149 лица с увреждания и 36 фирми, потенциални работодатели. След 
проведения Ден на кариерата за хора с увреждания в офиса на сдружението е 
създадена картотека с автобиографии и други документи на търсещи работа лица с 
увреждания. Като резултат 14 лица са били назначени на работа, а информацията от 
картотеката продължава да се ползва от представители на бизнеса. 

Проект: „Мобилен център за консултантски услуги в областта на Европейските 
програми и други донорски организации”

 Организация: ЕТ  „МК-21-МАРИЯ  КАРАТАБАНОВА”,  гр.  Пловдив, с финансовата 
подкрепа на АХУ по Методика за финансиране на проекти за стартиране или развитие 
на самостоятелна стопанска дейност.

 Описание: Проектът е с продължителност 34 месеца, от които 4 месеца са свързани с 
инвестиционна дейност, а останалите 30 месеца с реално осъществяване на 
стопанската дейност. В рамките на проекта е осигурена заетост на 1 лице с трайно 
увреждане, собственика на фирмата бенефициент. В рамките на инвестиционният 
период е извършено обучение на собственика на фирмата в „Методология за 
управление на проекти”, изработени и пуснати в експлоатация на корпоративен сайт, 
Програма за управление на проекти, закупено офис оборудване и обзавеждане. По 
отношение на ефективността на дейностите на проекта, чрез неговата реализация за 
първата година е постигнат ръст на продажбите с почти 50 % спрямо предходен отчетен 
период. 
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Проект: „Учредяване на фирма, предлагаща счетоводни и копирни услуги”

 Организация: „СТАЙО“ ЕООД, гр. Велико Търново, с финансовата подкрепа на АХУ по 
Методика за финансиране на проекти за стартиране или развитие на самостоятелна 
стопанска дейност.

 Описание: В  рамките  на  проекта  е  осигурена  заетост  на  1  лице  с  трайно  
увреждане, управител  на  дружеството  и  1  лице  с  трайно  увреждане,  заето  на  
трудов  договор. С  полученото  финансиране  е  открита  фирма  за  счетоводно  
обслужване  и  копирни услуги. В хода на реализация на проекта с оглед намаляване на 
риска от злоупотреби  са  извършени  проверки  от  АХУ  за  наличността  на  закупените  
активи  и  тяхното целенасочено изпълняване. Ефективността на проекта се изразява в 
дадения шанс за интегриране на лица с увреждания на пазара на труда и ангажирането 
на тяхната работна сила като ефективна схема за социална интеграция чрез 
прилагането на икономически лостове. 


