
Проект SAS
Осигуряване на преход към пазара на труда за хора 
с увреждания чрез подкрепен модел за чиракуване



Какво е SAS? 

• Възникване

• Действия



Каква е основната мисия?

 Преход към заетост на хората с 
увреждания

 Човекът с увреждане е движещата
сила

 Повишаване на информираността



Партньори 



Роли и отговорности 
 Как всъщност си взаимодействат различните страни в проекта?

Работодател

Обучителен
център

Публичен сектор

Семейство

Възможности за
финансиране

Служител по 
увреждания

Лице с 
увреждане

Kонсултант
трудова интеграция(VIC)



Консултанти по трудова
интеграция (VIC)

 Развитие на
необходимите услуги 

 Индивидуално решение за 
компенсация

 Подкрепа на всички
участници от схемата SAS



Работодатели

 Подпомагане при 
придобиване на 
професионални умения. 
Наблюдение.

 Работният екип
подпомага

 Административни
процедури (договори за 
чиракуване)



Центрове за обучение и 
квалификация

 Подкрепа на чирака в социалния и образователния аспект



Семейство

 Наблюдение 

 Подкрепа



Възможности за финансиране

 Средства за компенсация

 Проекти

Мерки за заетост 

 Социални помощи 

 Други



Фази

 1. Преход
Информираност, търсене на работодотели, 
средства, центрове, публични мрежи и медии, 
лица с увреждания и др.

 2. Валидиране
Избор на обучение, стаж, административни 
процедури, оценка, договор

 3. Приобщаване
Статут за увреждане, план за корекция спрямо 
потребностите, увеличение на финансови 
средства

 4. Осигуряване на кариерен път
Придобиване на умения, оценки от работодател
и център за обучение, помощ от VIC,
предотвратяване на прекъсване на договора

 5. Оценка
Проверка на усвоени умения и знания 

 6. Устойчивост
Подкрепа и мотивация за бъдещо професионално 
и образователно развитие; предаване на модела 
на други VIC



Значимост и ползи

 Преход от образование към
работа

 Понижаване на 
безработицата и 
активносттта на хората с 
увреждания

 Решение, поддържащо и 
гарантиращо плавния преход
и интеграция



 Резултати, получени от 
изпробвана схема 
(Ladapt)

 Подкрепата до 
действителното
постъпване на работа

 Трудови консултанти и 
мрежа от специалисти



Когато обществото е напълно приобщаващо, 
то ще бъде достъпно за всички !
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