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Проектът се финансира от Европейския социален фонд  
и Република България

Е-сайтът за дистанционно предоставяне на 
посредничество и асистиране при намиране на 
работа на хора с увреждания, като една от основните 
дейности по проекта, има за цел: процесът на 
посредничество и асистиране да бъде напълно 
съответстващ на най-съвременната електронна 
среда, предоставяща социални услуги за хора с 
увреждания.

Това е иновативен проект, разработен от НФРИ, 
който може да се трансферира и от други доставчици 
на услуги.

Методологията по отношение на предоставяното 
посредничество и асистиране чрез е-сайт 
е съобразено с потребностите на хората с 
увреждания.  Достъпът до подходящи инструменти 
за дистанционно предоставяне на социални и 
информационни услуги ще улеснява всичко това. 
Ползването на сайта е с потребителско име и 
парола. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд. 
Цялата отговорност за съдържанието на документа се 
носи от НФРИ и при никакви обстоятелства не може 
да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Агенцията за социално 

подпомагане. 

За контакти и информация за дейностите:
Ръководител на проекта: Елка Тодорова

гр. София, бул.”Дондуков” №11
тел. 0884 000 881

e-mail: nfri@abv.bg 

-----------------<<>>-----------------

Ползването на услугата става чрез специализирания 
е-сайт към Бюрото: http://buro.nfri.bg.

Услугата се предоставя и на място в офиса в София,  
бул.”Дондуков” № 11, ет. 4, e-mail: eburo@abv.bg



„ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ЕЛЕКТРОННИ 
УСЛУГИ – НОВА ФОРМА ЗА ДОСТОЕН 

ЖИВОТ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 
СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ”

Проектът се осъществява с финансовата 
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален 
фонд.

Проектът се управлява от Националната федерация 
на работодателите на инвалиди (НФРИ).

Основната цел на проекта е да се разширят 
възможностите за посредничество и асистиране 
на хората с увреждания за намиране на работа, 
вкл. електронно базирано посредничество, за 
преодоляване на социалното и електронното 
изключване чрез прилагане на иновативни 
подходи – изграждане на е-сайт «Бюро за 
трудово посредничество и асистиране»  и он-
лайн обучения.

Безработицата сред хората с увреждания е 
значително по-голяма в сравнение с останалите 
граждани в активна възраст. По официални данни 
при хората с увреждания тя е с около 4 на сто по-
висока. Експертите сочат, че през изминалите 
години процентът на работещите с увреждания е 
варирал между 15 и 23 на сто, докато останалите 
заети на пазара на труда са били между 62 и 
68 процента. Анализът на данните показва, че 
гражданите с трайни увреждания се адаптират 
много по-трудно на работното място.
Намирането и запазването на работно място, 
може да се превърне в цел и смисъл на живота. 
Трудовата заетост е не само източник на доходи 

за издръжка. Тя поражда и поддържа чувството 
за икономическа независимост, за собствената 
ценност и социална потребност. Без текуща 
индивидуална подкрепа е почти невъзможно да 
се намери и запази подходящо работно място 
в обичайна работна среда. Когато тази помощ 
е налице, акцентът е върху способностите, 
както и върху всички възможности, с които 
разполага търсещият работа. Електронното 
Бюро за посредничество и асистиране на хора 
с увреждания цели да изпълнява именно такава 
роля. 

“Бюро за трудово посредничество и 
асистиране на хора с увреждания”

Алтернативна социална услуга за електронно 
специализирано посредничество, ориентирана 
към три основни заинтересовани страни:

Търсещите работа: чрез предоставяне на 
информация и услуги за ориентиране  при 
професионалната реализация, в т.ч. чрез 
дистанционна работа (он-лайн) в съответствие 
с възможностите, желанията и способностите 
на хората с увреждания на отворения пазар на 
труда, т.е. индивидуална подкрепа от трудовите 
ментори към бюрото. 

Работодателите: чрез консултиране и 
подкрепа от експертния екип на Бюрото при  
адаптиране, приспособяване и оборудване на 
работните места, съобразно нуждите на хората 
с увреждания.

Общините и другите доставчици на социални 
услуги: чрез новия тип социална услуга се 
цели популяризиране на възможностите на 
подкрепената заетост; мултиплициране на 
предоставянето на иновативната социална 
услуга за прилагане от по-широк кръг доставчици 

на социални услуги; обучение в изграждане на 
капацитет по отношение на създаване и развитие 
на посреднически специализирани агенции и на 
менторство (обучител на лицето, треньор, който 
подпомага силните страни на лицето).

Услугата включва:

• Трудово посредничество и асистиране при 
предоставяне на социалната услуга за хората 
с увреждания, включително електронно 
посредничество.

• Асистиране на хората с увреждания при 
адаптирането им на заетото работно място от една 
страна, и от друга, асистиране на работодателя.

• Информиране на търсещите работа лица по 
въпросите на трудовата заетост, насочване към 
подходящи образователни и квалификационни 
курсове.

• Консултиране на работодатели, които желаят да 
наемат на работа лица с увреждания (мерки за 
подкрепа и финансови стимули).

• Информиране на работодателя и търсещото 
работа лице за преференциите по различни 
национални и местни програми за насърчаване 
на заетостта на хора с увреждания. 

• Консултиране на работодателите за 
възможностите за адаптация на лица с увреждания 
към различни работни места и мерки и програми 
за адаптиране на работното място и достъпа.

• Набиране на информация за Бюрото за 
квалификация на хората с увреждания, които 
могат да работят от дома он-лайн.

• Осъществяване на контакт (директен и он-лайн) 
с хора с увреждания, желаещи да стартират 
собствен бизнес.

• Оказване на помощ и подкрепа на бъдещия 
работник или служител с увреждане при неговата 
адаптация в първоначалния период на работа.


