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СОЦИАЛНИ  УСЛУГИ ЗА 
ПОДКРЕПА НА ЛИЦАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА ТРУДОВИ УМЕНИЯ



ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Законът урежда предоставянето, ползването, планирането,

финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните

услуги в Република България, като дава една нова и съвременна уредба.

Цели на закона:

 гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на

индивидуалните потребности на лицата;

 гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;

 гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в

домашна среда и в общността;

 насърчаване на интегрирания подход при осигуряване на подкрепа на

лицата;

 насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при

предоставянето на социални услуги.
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Принципи

Социалните услуги се организират и предоставят в съответствие със следните 

принципи:

 наличие на различни видове социални услуги;

 достъпност на социалните услуги;

 индивидуализиране на подкрепата;

 всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата;

 превенция на институционализацията;

 зачитане правата на лицата, ползващи социални услуги, и гарантиране на 

активното им участие при вземането на решения;

 гъвкавост и прозрачност при управлението на социалните услуги;

 участие на всички заинтересовани страни и използване на всички налични 

ресурси.
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Социалните услуги са дейности за подкрепа на лицата за: 

 превенция и/или преодоляване на социалното им изключване;

 реализиране на права;

 подобряване качеството на живот.

Право на социални услуги

Всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодоляване на

социалното изключване, реализиране на права или подобряване на качеството му на

живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, образование, доходи,

социално и имуществено състояние.

Зачитане на правата и желанията на лицата

При предоставянето на социални услуги не се допуска нарушаване на правата,

свободите, достойнството и личната неприкосновеност на лицата.

Социалните услуги се основават на социална работа, индивидуален подход и 

индивидуална оценка на потребностите. 

Социални услуги
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Профилирането на социалните услуги се извършва в зависимост от възрастта и

специфичните нужди на потребителите.

Общодостъпни социални услуги:

 информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за

развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;

 мобилна превантивна общностна работа.

Специализирани социални услуги, които се предоставят при:

 настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или

развитието на лицето;

 необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група

лица.

Профилиране на социалните услуги
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При предоставянето на социалните услуги не се

допуска нарушаване на правата, свободите,

достойнството и личната неприкосновеност на

потребителите.

При предоставянето на социални услуги се

гарантира правото на лицата, които ги ползват, да

изразяват свободно мнението си за начина на

предоставяне и ефективността на услугите,

възможностите за подобряване на качеството им и

за всички въпроси, които имат отношение към

техните права и интереси при ползване на
социалните услуги.
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В зависимост от основните групи дейности видовете

социални услуги са:

 информиране и консултиране;

 застъпничество и посредничество;

 общностна работа;

 терапия и рехабилитация;

 обучение за придобиване на умения;

 подкрепа за придобиване на трудови умения;

 дневна грижа; 

 резидентна грижа;

 осигуряване на подслон;

 асистентска подкрепа.



Подкрепа за придобиване на трудови умения 

е дейност, която се осъществява в специализирана среда

или мобилно, за подготовка и придружаване на лица с

трайни увреждания за придобиване на умения за участие в

трудови дейности.

Тази иновативна социална услуга, която се въвежда със Закона

за социалните услуги съдържа в себе си потенциал за истинска

и реална подкрепа за трудова реализация на хората с

увреждания. Нейното развитие ще стартира след създаването и

приемането на Националната карта на социалните услуги.
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Подкрепа за придобиване на трудови умения

 Организацията на предоставянето на социалната услуга ще

се определя от доставчика на услугата, съобразно

стандартите за качество и в зависимост от възрастта и

специфичните потребности на потребителите.

 В услугата ще се извършват дейности, които ще осигурят

възможности за придобиване и развитие на трудови умения

на лицата с различни по вид и степен трайни увреждания, с

цел участието им в трудови дейности.

 В зависимост от начина на управление на услугата ще се

предоставя – самостоятелно или в рамките на комплекс от

други социални услуги.
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 Интегрирана подкрепа от различни системи или

Междусекторното сътрудничество е другият

принос на ЗСУ.

 Интегрираната подкрепа е от съществено

значение за установяване на стабилна рамка за

подкрепа и за идентифициране и справяне с всеки

проблем с помощта на адекватно решение.

 Лицата се подкрепят чрез дейности и/или услуги

от различни сектори, като всяка дейност и услуга

се предоставя, организира, управлява,

контролира и финансира съгласно установения за

нея ред.
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За трудовата реализация на хората с увреждания

чрез интегрирана подкрепа, доставчикът на услугата

съвместно с Бюрото по труда ще могат да окажат

цялостна подкрепа на лицата с трайни увреждания за

реализиране на пазара на труда. В Бюрото по труда

потребителят ще бъде:

- регистриран, като активно търсещ работа

- включен в курсове за квалификация

- ще му бъде оказано съдействие за намиране на

подходяща работа.

За интегрираното предоставяне на подкрепа от

различни системи, органите, институциите и

доставчиците, които отговарят за дейностите и

услугите за лицето, изготвят съвместен план за

предоставяне на подкрепата.
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В предходната нормативна уредба, до влизане в сила на Закона за

социалните услуги нямаше услуга, в която да се предоставя

подкрепа за развиване на трудовите умения и трудовата

реализация на хората с трайни увреждания.

Въпреки това в редица социални услуги, като Дневните центрове за

хора с увреждания и Центровете за социална рехабилитация и

интеграция се разработваха програми за работа в услугата,

насочени за развиване на трудови умения. В рамките на

дейностите, заложени в програмите, потребителите развиват

трудови навици и умения чрез включване в ежедневни трудови

занимания, както и подкрепа за професионално ориентиране и

реализация, възстановяване на уменията за водене на

самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на индивидуални

планове за социално включване.

Практиката сочи, че при социалните услуги в общността от

резидентен тип много често персоналът се ангажира и включва

потребителите в различни трудови занимания, оказва съдействие

при намирането на работа при конкретни работодатели.12



Трудовата заетост на хората с увреждания в България е национален

приоритет, който изисква постоянно политическо и обществено

внимание, както и максимална степен на координация на

политиките, отнасящи се до нея.

Съгласно Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Министерството на

труда и социалната политика и Агенцията по заетостта

осъществяват политиката по заетостта на хората с трайни

увреждания, като съвместно с други заинтересовани страни

разработват и предлагат за финансиране и реализиране програми и

мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни

възможности чрез социално-икономическа интеграция на хората с

трайни увреждания, съгласно Закона за насърчаване на заетостта.

По програмите и мерките се предоставят средства за стимулиране

на работодателите, които разкриват работни места за наемане на

хора с трайни увреждания, по реда на Закона за насърчаване на

заетостта.
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Правото на труд е основно право

на хората с увреждания, признато

от чл. 27 от Конвенцията на ООН

за правата на хората с

увреждания.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


