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Проект: Шанс за по-добра възможност 

 
Една от успешните инициативи на Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София» под 
наслов Шанс за по-добра възможност е насочена към социално включване и реализация на 
пазара на труда на хора с психично-здравни проблеми, чрез въвеждане на практиката на 
подкрепена заетост.   
  
В световен мащаб подкрепената заетост е сред най-новите постижения в областта на 
психосоциалната рехабилитация за хора с тежки психични разстройства и развитието на тази 
програма представлява сериозна иновативна стъпка за цялата организация.  
До момента ГИП – София е предлагала програми за трудова рехабилитация и трудова заетост, но 
с използването на други подходи: преходна заетост (с използването на програми и мерки за 
насърчаване на заетостта) и защитена заетост (Обществена пералня „Зелена”).  
 
Дълбоко сме убедени, че един от най-естествените индикатори за оздравяване е наличието на 
трудова заетост, но на практика е много трудно да се намерят работодатели, съгласни да наемат 
хора с психична болест. Въпреки съществуващите политики за насърчаване на заетост на хората с 
увреждания, страдащите от психична болест остават с крайно ниска резултатност по отношение на 
заетост както поради наличните дискриминационни практики, така и поради нуждата от 
специфични модели на свързане и колабориране, които са недостъпни и непознати за обикновения 
работодател.  
 
В рамките на настоящия проект бяха създадени обучителни програми и бяха организирани 
обучения за подготовка на потенциални работодатели, трудови инструктори и потребители на 
психично-здравни услуги. Бе изработен Сборник с добри практики, където са компилирани 
материали, изследвания и добри практики в немски и европейски контекст във връзка с 
прилагането и ефективността на подкрепената заетост. Изработена е Методика за подкрепена 
заетост, както и са направени препоръки за промени в методиките за социалните услуги за хора с 
психични разстройства. В рамките на проекта бе изработен модел на подкрепена заетост, който бе 
приложен на реалния пазар на труда в София и Благоевград. Към днешна дата 10 човека с 
психична болест са започнали работа и са се задържали на работното място минимум 2 месеца. 
 
Един от ефектите от работата по проекта е непосредствена промяна в живота на назначените хора 
и повишаване на удовлетвореността им от качеството на собствения им живот. 
 
Надяваме се, че успешната реализация ще допринесе за промяна в нагласите и самочувствието и 
на други хора, които няма да бъдат непосредствено назначени, но ще разберат, че това е 
възможно да се случи и ще се почувстват обнадеждени. Очакваме, че проектът ще има и известен 
анти-стигма ефект. Обществото, или поне част от него, ще може да се докосне до работещи хора с 
тежка психична болест и ще има възможност да си създаде по-различна представа за страдащите 
от подобни заболявания. Предвидените обучения в рамките на  проекта ще допринесат за 
повишаване компетентността на специалистите, предоставящи услугите „дневен център” и „център 
за рехабилитация и социална рехабилитация” дори в сфери, които не засягат пряко заетостта – 
доколкото обученията ще покриват по-широк спектър от въпроси, свързани с тежката психична 
болест. Надяваме се да се подобри и сътрудничеството между доставчиците на социални услуги и 
Дирекциите „Бюра по труда”. Макар че такова сътрудничество винаги е било търсено и желано и от 
двете страни, реалните механизми досега са били слабо развити. Проектът създаде технология, 
която позволи изграждането на партньорство и взаимодействие с ясно определени цели. 
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Контакти: 
 
Таня Маркова 
Ръководител на проекта 
Фондация „Глобална инициатива в психиатрията – София”  
София 1000, ул. Мальовица 1 
Т: (02) 987 78 75;  
Е: sofia@gip-global.org 
 

Детайли за проекта: 
 
Финансиране: 
Проект „Шанс за по-добра възможност” е финансиран от Европейския социален фонд чрез 
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 
1 - ФАЗА 2”.  
 
Бюджет: 
167 625.48 лева 
 
Продължителност:  
24 месеца (1 май 2013 – 30 април 2015г) 
 
Място на изпълнение на дейностите: 
гр.София и гр.Благоевград 
 
Партньори по проекта: 

 Фондация Глобална инициатива в психиатрията – София 

 Общество за интегрирана заетост гр.Бремен, Германия 


