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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

ПРОЕКТ „ПРИОБЩАВАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ ЗА МЛАДЕЖИ С 

АУТИЗЪМ“ - WIN-WITH-U (2020-1-IT02-KA204-079826) цели подобряване на приобщаването на лица с 

аутизъм на пазара на труда чрез обучение за работодатели и фирми в оказване на подкрепа на тези 

хора по пътя им към заетост. Този проект е с продължителност три години, от септември 2020 г. до 

август 2023 г., и е финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия.  

Хората с аутизъм притежават много качества и способности, които ги правят конкурентоспособни на 

пазара на труда. За съжаление, работодателите не винаги са наясно със силните страни на хората от 

спектъра или не знаят как да използват техните умения и потенциал в контекста на изпълнение на 

служебните им задължения. С оглед на това, проект WIN-WITH-U ще разработи иновативен и открит 

подход за обучение, включващ две учебни пътеки, от които едината ще се фокусира основно върху 

хората с аутизъм, а другата – върху предприемачи/мениджъри, които искат да подобрят знанията си 

относно аутизма.  

Проектът има за цел преодоляване на пречките пред заетост на лица с аутизъм, повишаване на 

информираността относно аутизма и подобряване възможностите за заетост. Партньорите по проекта 

ще проучат и представят учебна методология за подобряване приобщаването на млади хора с аутизъм 

и набор от учебни модули, които ще са свободно достъпни на платформа за електронно обучение. В 

допълнение ще се създаде обучителен пакет, който ще бъде достъпен на петте езика на консорциума 

по проекта: английски, български, италиански, датски и френски.  

За този проект е сформиран мултисекторен екип от пет партньорски организации. LUISS Guido Carli 

University (Италия) е координир на проекта, в който участват Европейски център за качество (ЕЦК) 

(България), университет Campus Bio-Medico, Рим (Италия), както и две нестопански организации –  

Specialisterne Foundation (Дания) и Autism-Europe (Белгия). 

Проектът планира разработването на 3 интелектуални резултата:  

1. WIN-WITH-U учебна методология (лидер: Campus Bio-Medico University)  

2. WIN-WITH-U ресурси и зона за обучение (лидер: ЕЦК) 

3. WIN-WITH-U учебно съдържание (лидер: Luiss University – Business School) 

Настоящият документ е финален доклад по дейностите, извършени в рамките на Интелектуален 

резултат 1. 



 

 

2. ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ 

2.1 Аутистичен спектър 

2.1.1 Определение 
Аутистичният спектър  е група от неврологични разстройства, които оказват влияние върху социалната 

комуникация и интеграцията и могат да включват ограничени или повтарящи се поведения, дейности 

или интереси (Hodges, 2020). 

Аутизмът е комплексно хронично разстройство, което се дефинира от определени стандартизирани 

критерии (APA, 2013). Това са: 

1. Трайни дефицити в социалното общуване и социалната интеграция в множество контексти, които 

се изразяват в следните особености, проявяващи се в момента или в миналото:  

(a) Дефицити в социално-емоционалната реципрочност, които варират например от атипичен 

социален подход и невъзможност за пряк разговор до намалено споделяне на интереси, емоции 

или афекти и невъзможност за иницииране на отговор при социални контакти.  

(b) Дефицити в невербалните комуникативни поведения, използвани за социален контакт, 

например слабо интегрирана вербална и невербална комуникация, атипичен контакт с очи и език 

на тялото или дефицити при разбиране и използване на жестове, до пълна липса на лицеви 

изражения и невербална комуникация. 

(c) Дефицити при създаване, поддържане и разбиране на взаимоотношения, например трудности 

при адаптиране на поведението спрямо различен социален контекст, трудности при използване 

на въображението или сприятеляване, липса на интерес към други лица. 

2. Ограничени, повтарящи се модели на поведение, интереси или дейности, които се проявяват чрез 

поне две от следните особености, проявяващи се в настоящето или в миналото: 

(a) Стереотипизирани или повтарящи се двигателни движения, използване на предмети или реч 

(напр. прости двигателни стереотипи, подреждане на играчки или бутане на предмети, ехолалия, 

идиосинкретични фрази). 

(b) Настояване за еднаквост, негъвкаво придържане към рутина или ритуали в моделите на 

вербално или невербално поведение (напр. прекомерен стрес от малки промени, труден преход, 

фиксирани модели на мислене, ритуали за поздрав, необходимост да се минава по един маршрут 

или да се яде една и съща храна всеки ден).  

(c)  Силно ограничени, фиксирани интереси, които са с ненормална интензивност или фокус (напр. 

силна привързаност към необичайни предмети, прекомерно ограничени или силни интереси). 



 

 

(d) Хипер или хипоактивност на сетивна информация или необичаен интерес към сетивни аспекти 

на средата (напр. привидно безразличие към болка/температура, негативна реакция към 

конкретни звуци или материи, прекомерно мирисане или докосване на предмети, визуален 

интерес към светлини или движение). 

3. Симптомите трябва да са налични в периода на ранно развитие (но може да не се проявят напълно 

докато социалните нужди надвишат ограничените способности или може да се маскират от 

научени стратегии на по-късен етап от живота).  

4. Симптомите предизвикат клинично значими нарушения в социални, работни и други важни сфери 

на функциониране. 

5. Тези разстройства не се обясняват с интелектуални увреждания (нарушение на интелектуалното 

развитие) или общо забавено развитие. Интелектуалните увреждания и разстройствата от 

аутистичния спектър често се наблюдават едновременно. За да се направи диагноза за наличие на 

разстройство от аутистичния спектър, социалната комуникация трябва да е под очакваното ниво 

за общо развитие.  

2.1.2. Епидемиология 
Аутизмът засяга един на всеки 100 души по целия свят, като няма разлики в зависимост от държава, 

раса или култура. Наблюдава се при 1:54 деца според последния доклад на Центъра за контрол и 

превенция на болестите (CDC) (2020), като пропорцията момчета към момичета е около 4:1. Някои 

клинични характеристики на аутизъм са наличие на чести гърчове (до 30%) [Woolfenden et al, 2012] и 

умствена изостаналост (до 80%) [Ghosh et al, 2009].  

2.1.3. Етиология 
Аутизмът има клинична хетерогенност (може би на етиологична основа), която се отразява, например, 

от широк фенотип (аутистичния спектър) при преки роднини. „Наследственият“ компонент е силно 

изразен, което се демонстрира от процентите на поява при близнаци, които са около 60-90% за 

еднояйчни и 0-10% при двуяйчни близнаци [Barrett et al, 2001]. Над 90% от клиничната вариабилност 

се обяснява с наследственост. Процентът на заболяване сред братя/сестри на аутисти е около 10% (75 

пъти по-висок отколкото при останалите лица. [Ozonoff et al, 2011]. От друга страна, синдромните 

случаи представляват 10% [Zafeiriou et al, 2013], а de мутациите или copy-number variants (CNVs) 

представляват 10% от идиопатичните случаи [Engchuan et al, 2015].   

Неврологичните аномалии в аутистичния мозък могат да бъдат обяснени с: (1) прекомерна 

пролиферация на клетки и/или намалена клетъчна смърт; (2) изменена невронна миграция; (3) 

изменени невронни връзки (прекомерни окончания и/или намалено отпадане на близки неврорити; 



 

 

намален растеж на далечни неврорити; прекомерни дендритични окончания в тежки случаи с MR); (4) 

възможни невро-възпалителни реакции (Hashem et al, 2020). Тези изменения са най-типични за 

промени в ранните процеси на неврологично развитие (т.е. появяват се през първия и втория 

триместър на бременността).  

 

2.1.4. Идиопатичен аутизъм и дефиниция на DSM-V 
Идиопатичният аутизъм представлява около 90% от всички случаи на АУТИЗЪМ [Bespalova et al, 2003]. 

Диагнозата е базирана на Диагностичния и статистически наръчник на умствени разстройства или 

критериите APA 2013 (посочени по-горе). Диагнозата аутизъм е основно клинична и е базирана на 

някои диагностични инструменти: Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R); Autism Diagnostic 

Observation Schedule (ADOS); Childhood Autism Rating Scale (CARS); Vineland Adaptive Behaviour Scales 

(VABS) и скали за оценка на интелектуални увреждания (ID). Важно е да се изключи „синдромен 

аутизъм“, който трябва да се подозира при наличието на дисморфни характеристики или 

неврологични симптоми, като хипотония и чести гърчове. Генетичният или биохимичен анализ или 

скенер на мозъка нямат диагностична стойност за аутизма. 

 

2.2 АУТИЗЪМ и заетост 

2.2.1 Въведение 
Наемането на хора от спектъра все още е рядко в наши дни, макар че има известен напредък и 

информираността на бизнес общността относно качествата на тези лица като продуктивни на пазара 

на труда   . Все още са налице много социални и културни предразсъдъци и погрешни вярвания относно 

способностите и възможностите на тези хора да работят. Компаниите обикновено считат, че те са по-

слабо квалифицирани и по-непродуктивни от останалите служители. Наемането на хора от спектъра 

не е приоритет за повечето търговски компании и възможностите за професионално развитие, 

съобразени с техните квалификации и интереси, са изключително редки. За да се промотира достъп 

до обичайния пазар на труда като гаранция за пълно и ефективно участие на тези лица при равни 

условия, една от използваните мерки е асистираната заетост.  

Асистирана заетост се дефинира като набор от персонализирани услуги и действия, насочени към 

лицето. По този начин лицето с увреждане може да има достъп, да поддържа и да работи в компания 

с необходимата му подкрепа (професионална или друга). Тази подкрепа е конкретно насочена към 

лица с увреждания и лица, изложени на риск от социална изолация, които са застрашени от 

изключване от пазара на труда или имат трудности при достъпа до него. Тя осигурява помощ по време 



 

 

на работа в и извън работното място и сходни условия на заетост (задачи, заплата и др.) като тези на 

останалите служители без увреждания на сходна позиция в същата компания. Един от ключовите 

елементи на асистираната заетост е персонализираната подкрепа за достъп, изпълнение и кариерно 

развитие.  

Лицата от спектъра се нуждаят от постоянна подкрепа в професионалния си живот. Тази подкрепа 

може да е различна по честота, интензивност и вид (Vidriales, Hernández y Plaza, 2017). Заетостта е 

човешко право, което оказва влияние върху качеството на живот и пълноценното участие на всеки 

човек в обществото. Тя е особено важна за живота на лицата с аутизъм. Работата е важен начин за 

подобряване на приобщаването и стимулиране на автономност и независимост сред възрастните 

лица.  

Включването на хора от спектъра на пазара на труда все още е рядко, макар че има лек напредък в 

информираността на бизнес общността относно значимостта на разнообразието през последните 

няколко години. Според Eurostat, дори ако лицата с увреждания са защитени от трудовото 

законодателство и получават социални помощи, те имат разочароващо нисък процент на заетост. По 

отношение на аутизма изследванията показват, че между 76% и 90% от възрастните лица със 

заболяването са безработни (Gerhardt and Lainer, 2011). В допълнение, работещите хора от спектъра 

обикновено заемат неквалифицирани и ниско платени позиции. Тази недостатъчна заетост е резултат 

от нагласи, които продължават да подценяват способностите на лицата от спектъра, и които виждат 

само ограниченията на хората от спектъра, а не техните умения и способности. Реално служителите с 

аутизъм могат да се окажат добра инвестиция за работодателите, ако получат подходящо обучение и 

подкрепа. 

Този подход е в съответствие с концепцията за корпоративна социална отговорност (CSR), тъй като 

показва, че спазването на законовите задължения само по себе си не е достатъчно за подобряване на 

всички аспекти на обществото. CSR обръща внимание на това, че е необходимо да се премине отвъд 

законовите изисквания, като се инвестира в човешкия капитал, защита и осигуряване на средата, както 

и развитие на отношения с всички заинтересовани лица. С оглед на трудностите, пред които могат да 

се изправят работодателите при прилагане на националните изисквания в областта на асистирана 

заетост, използването на CSR може да е пътят напред. CSR изисква конкретно човешко и интелектуално 

преосмисляне на работните позиции и задачи  с фокус върху идеята, че упражняването на заетост е 

полезно: то подхранва „човешкия“ аспект на заетостта, който се състои от желания, очаквания, нужди 



 

 

и способности, а в своята цялост те могат да помогнат на работника да постигне чувство за 

удовлетвореност от свършената работа.  

Има интересни примери за проекти, чиято цел е промотиране интеграцията на лица с аутизъм на 

пазара на труда:   

- Prospect Employment Service (Лондон): Осигурява програми в подкрепа на хора от спектъра при 

записване, обучение и намиране на работа.  

- Grundtvig Multilateral Project AUTO: Това е финансиран от ЕС проект с участието на 22 държави членки 

на ЕС, САЩ, Турция и Русия. Изследването има за цел да проучи моделите на професионално обучение 

и свързани с упражняване на заетост проекти за възрастни лица с аутизъм. След подробно изследване 

на възможностите за обучение, работа и рехабилитация за хора от спектъра, проучването е споделено 

с различни институции с цел събиране на подробна информация относно организацията и методите 

за успех на заетостта в тази категория.  

- Auticon Group: Създава се в Германия като социална компания, която има за цел да наема хора от 

спектъра като консултанти за бизнеси и в сектора на услугите. Към момента има над 200 служители. 

Базирана е в Германия, Великобритания, Франция, Швейцария, САЩ, Канада и Италия (Милано). Целта 

на проекта е да използва, вместо да възприема като препятствие, особеностите на лицата с аутизъм, 

като оценява тяхното разнообразие. Процесът по подбор включва когнитивна оценка и начален 

период на въвеждане в работната среда, конкретно фокусиран върху взаимоотношения с персонала и 

колегите. Проектът включва подкрепа от страна на коучове и психолози, специализирани в работа с 

хора от спектъра. 

- “L’Oréal” experience: Компанията работи с ‘Fondazione TEDA’ (аутизъм асоциация) за предоставяне на 

обучение и заетост за лица с аутизъм на възраст 30-35 години. Предлаганите на хора от спектъра 

дейности включват административни задачи като работа с бази данни, актуализиране на файлове, 

въвеждане на данни и архивиране, както и опаковане на козметика, проверка на качеството и охрана. 

Компанията гарантира, че дейностите са съобразени с интересите на хора от спектъра, както и че те 

могат да изпълняват задачите съгласно стандартите на компанията. Като част от проекта компанията 

промотира специални програми за обучение за лица с аутизъм и определя служители, които да 

изпълняват ролята на „коучове“. Взети са предвид и сетивните аспекти на работната среда.  Останалите 

служители биват включени в обучение и им се предоставят информационни материали относно 

аутизма и самия проект. 



 

 

3. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА 

3.1 Основна информация 
Аутизъмът включва множество фенотипове, които – наред с личностни характеристики като 

когнитивни нарушения (Farley et al, 2009) или ранни езикови умения (Magiati et al, 2014) и фактори на 

средата като семеен контекст и получени услуги (Kirby et al, 2016) – могат да доведат до хетерогенни 

резултати при развитието на възрастните лица, включително очакванията за трудова дейност.  

3.2 Процент на заетост на лица с аутизъм: епидемиология 
Процентът на заетост на възрастни лица с аутизъм в Австралия е около 42% (Australian Bureau of 

Statistics, 2009, 2010). Ситуацията е подобна в Обединеното кралство, където според последните данни 

само 15% от възрастните лица от спектъра имат платена заетост на пълен работен ден (Mavranezouli et 

al., 2013), а само 34% от хората с аутизъм някога са имали работа (Howlin et al., 2004). В САЩ около 58% 

от хората от спектъра на възраст 18–25 години имат някакъв вид платена работа, а само 21% имат 

постоянна заетост (Bureau of Labor Statistics, 2013; Roux et al., 2015).  

3.3 Свързани с аутизма качества, които благоприятстват включването в заетост 
Става очевидно, че фокусирането върху силните страни и способностите на лицата с аутизъм, вместо 

върху техните затруднения, е ключът към подобряване на представянето им в работна и социална 

среда и осигуряване на добро общо качество на живот (de Schipper et al., 2015; Mawhood and Howlin, 

1999).  

Известно е, че хората от спектъра се справят добре с работа, която изисква повтарящи се и прецизни 

задачи (Baldwin et al., 2014; de Schipper et al., 2016), както и че притежават умения, които биха били 

предимство в работна среда: внимание към детайлите, силно чувство за морал, интелектуални 

функции, технически способности, надеждност, артистични умения, визуално възприятие, добра 

памет, експертни познания в дадена област, креативен талант, лоялност, математически способности, 

доброта (Scott et al, 2018). Въпреки това, повечето изследвания сочат, че намирането и поддържането 

на заетост за тези лица е огромно предизвикателство (Hurlbutt and Chalmers, 2004; Hendricks, 2010) 

както и че когато намерят работа, уменията им не се използват пълноценно или са по-ниско платени 

от колеги на същата позиция (Shattuck et al., 2012; Howlin et al., 2004). 

3.4 Предизвикателства пред хората от спектъра при търсене на работа и заетост 
Предизвикателствата, пред които са изправени хората от спектъра при търсене на работа и заетост, 

могат да се разделят в три категории: 



 

 

- Служебни задачи:  трудности при разбиране и следване на инструкции или при изпълнение на 

множество задачи, липса на гъвкавост при неочаквани ситуации (Baldwin et al, 2014); 

- Социални фактори и фактори на средата: трудности при комуникация с колеги и сензорни 

проблеми на работното място (Krieger et al., 2012); 

- Пречки за работодателите: необходимост от специални преподаватели/супервайзори и 

допълнителни разходи (Ju et al., 2013). 

Обичайните процеси, свързани със заетостта – например обявяването на работни места и провеждане 

на интервюта или екипна работа – представляват пречки пред заетостта за лицата с аутизъм (Strickland 

et al., 2013; Richards, 2012). Реалните инструменти за подкрепа при заетост често далеч не са 

оптимални за тази категория (Alverson and Yamamoto, 2016; Nicholas et al., 2014) и не удовлетворяват 

хетерогенните нужди на хората от спектъра (Chen et al., 2015). Този феномен има важни последствия 

върху цялостното качество на живот на хората от спектъра (Fleming et al., 2013) и повишени разходи за 

обществото (Järbrink et al., 2007; Roux et al., 2013). 

3.5 Програми за заетост и интервенции за хора от спектъра 
Вижда се колко неотложна е необходимостта от успешно включване на лицата с аутизъм в работната 

сила. Скот и колеги в своя преглед (2018) добре обобщават резултатите от интервенции и програми за 

подкрепа, предложени в различни контролни изследвания (RCT). Оценени са три общи резултата: 

статус на заетост, професионални умения и умения за изпълнително функциониране.  

Общо k=12 от 36 изследвания оценяват статуса на заетост, дефиниран основно според мерки за 

изпълнение като ниво на заетост и запазване на заетост. Най-ефикасната интервенция за подобряване 

на статуса на заетост е процесът на асистирана заетост. Това са услуги, които помагат на лица с 

увреждания да получат и поддържат базирана в общността интегрирана заетост с помощта на 

супервайзор или коуч (Schall et al. 2012).  

Три контролни изследвания на Wehman et al. (2014, 2016b) отчитат по-висок процент на заетост след 

програма за асистирана заетост (p=0.0001) на име „Project SEARCH plus Autism“, като 87% от 

участниците в групата са получили и поддържали заетост в 12-месечния последващ период в 

сравнение с контролната група, при която процентът на запазване на заетост е 12%. Сходни резултати 

се наблюдават от Mawhood and Howlin (1999) при програма за асистирана заетост, специално 

предназначена за лица с аутизъм. 

Професионалните умения са оценени в общо 23 изследвания. Групово обучение (Bonete et al., 2015), 

личен дигитален асистент (Gentry et al, 2015), видео моделиране (Hayes et al., 2015), обучение за 



 

 

умения за интервю (Smith et al., 2014) и преподаване на умения за интервю (Strickland et al., 2013) се 

определят като полезни средства за подобряване организацията на работното място, вербалните 

умения и взаимодействието с колеги. 

Що се отнася до изпълнителни функционални умения (проучени в k=11 от 36 включени изследвания), 

контролните изследвания на Hayes et al. (2015) показват значителни подобрения в третираната група 

при добро провеждане на интервю. В допълнение, използването на коучове и технологии повишава 

продуктивността на участниците.  

Консултациите със заинтересовани лица се оформят като основна информация, която трябва да бъде 

споделена от онези, които се грижат за хора с аутизъм и която оказва влияние върху процеса на 

намиране и осигуряване на заетост за хора с аутизъм.  

3.6 Дискусия 
Ефективността на интервенциите при лицата с аутизъм за подобряване статуса им на заетост се 

потвърждава от множество контролни изследвания. Въпреки това процентът на безработица след тези 

интервенции продължава да бъде висок, което показва, че фокусираните върху разстройствата 

интервенции сами по себе си не са достатъчни за постигане и поддържане на заетост за лица с аутизъм 

(Ellenkamp et al., 2016).  

Трите основни обяснения на този феномен могат да се обобщят, както следва:  

- Изследванията върху хората с аутизъм се фокусират основно върху затрудненията и 

уврежданията, а не върху силните страни и способностите им (Armstrong, 2010). От 

разгледаните в посоченото проучване изследваноя, нито едно не прилага подход, който да е 

базиран на силните страни на хората с аутизъм и да цели подобряване на резултатите по 

отношение на заетостта;  

- Факторите на средата не са основна цел на изследванията на интервенции (от общо 36 

изследвания на интервенции, нито едно не адресира този аспект);  

- Липсва разбиране за работодателите и колегите като основен ресурс за промотиране на 

интеграция на работното място. 

4. ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

4.1 Въведение 
Във връзка с резултатите от проучването и липсата на достатъчно информация от официални 

източници за важни аспекти относно заетостта на лица с аутизъм, партньорските организации, 

работещи по проекта, проведоха три вида проучвания (за хора от спектъра, за лица, полагащи грижи 



 

 

за хора с аутизъм и за работодатели), които предоставят полезна информация относно гледната точка 

на лицата с аутизъм, последствията от прехода от училищни услуги към услуги за възрастни според 

хората, полагащи грижи за тях, както и съображенията на работодателите относно силните страни и 

трудностите, които изпитват хората от спектъра в работна среда.  

4.2 Методи 
Партньорите по проекта използваха Google Forms, за да изготвят три вида проучвания:  за хора от 

спектъра, за лица, полагащи грижи за тях и за работодатели. За проучванията сред хора от спектъра са 

използвани пиктограми (предоставени ни с любезното съдействие на Autism-Europe, организация – 

партньор по проекта), за да да се улесни възприемането на въпросника посредством „графичен 

наръчник“. За проучването сред хора от спектъра беше предоставена и възможност за попълване на 

въпросите с помощта на асистент (при необходимост). Всяко от проучванията е изготвено на английски 

език, като след това преведено на осем европейски езика: италиански, испански, български, 

исландски, френски, датски, немски и фламандски. Всяка от организациите партньори по проекта 

разпространи въпросниците с подкрепата на асоциации за лица с аутизъм, които подпомагат 

включването им в работна среда в съответната държава. За попълването на въпросниците беше 

необходимо предоставянето на информирано съгласие, като минималната възраст за попълване на 

въпросника беше 16 години. 

 

4.3 Резултати 

4.3.1 Общи въпроси 
За анализ постъпиха 179 въпросника, попълнени от хора от спектъра, 97 - от лица, полагащи грижи и 

32 от работодатели, т.е. общо 308 попълнени въпросника за всички европейски държави.  

На фиг. 1 са представени общия брой отговори на въпросите и разпределението им във всяка държава 

партньор по проекта.  

 



 

 

 

Фиг 1. Общо отговори, постъпили от проучванията сред лица с аутизъм (синьо); лица, полагащи грижи 
(червено) и работодатели (зелено) и разпределението им по държави (по вертикалната ос).  

 

4.3.2 Проучвания сред хора от аутистичния спектър 
Получихме общо 179 отговори  от лица с аутизъм, като най-голям е броят на постъпилите въпросници 

от Италия (77), следвана от Дания (55) и Англия (21).  

Средната възраст на попълнилите анкетите е между 18 и 45 години (фиг. 2). Повечето участници са от 

държавата, за която се провежда конкретното проучване на съответния език (напр. анкетите на 

италиански език са попълнени почти изцяло от участници от Италия).  

 



 

 

 

Фиг. 2. Проучвания сред хора от спектъра: разпределение по възраст за всяка държава (под 30 отляво и над 
30 отдясно).  

Данните от извадката показват, че 85.5% от всички участници (153/179) имат трудов опит, а 14.5% 

(26/179), които никога не са работили. 100% от участниците от Исландия, Германия и Белгия, 95.2% от 

Англия, 92.7% от Дания, 91.7% от Франция, 80.5% от Италия и 44.4% от България са имали трудова 

заетост. За разлика от тях, 55.6% от участниците от България, 19.5% от Италия, 8.3% от Франция, 7.3% 

от Дания и 4.8% от Англия никога не са имали работа. (В проучването няма постъпили отговори от 

Исландия, Германия и Белгия). Вж. фиг. 3. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Фиг 3. Професионален опит на участниците от всяка държава. Тъмносините колони показват процента 
участници, които са имали работа, докато светлосините показват процента участници, които никога не са 
имали работа. 

 

Най-често използваното средство за намиране на работа е „търсене в интернет“ (68.7%), последвано 

от „родител, роднина или приятели“ (45.2%) и „устна препоръка/информация“ (39.6%). Останалите 

възможности са разпределени по следния начин:  25.7% ‘друго’; 17.3% ‘трудова борса’ и 7.8% 

‘консултант в училище‘, както е показано на фиг. 4.  
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Фиг 4. Средства за намиране на заетост, разпределени по държави  

 

Участниците в проучването оценяват професионалния си опит като „много добър“ и „добър“ (43.6%), 

и „лош“ или „много лош“ (26.2%). За 24% от общия брой хора от спектъра, взели участие в проучването, 

професионалният им опит може да се определи като „нито добър, нито лош“, както е показано на фиг. 

5.  



 

 

 

Фиг 5. Оценка на професионалния опит според участниците по държави  

Помолихме участниците да споделят най-добрата част от професионалния си опит. Най-голям брой от 

хората с аутизъм, които са се включили в проучването (47.5%) отговарят, че са чувствали, че уменията 

и способностите им биват напълно използвани. За 18.4% от анкетираните колегите им са помагали за 

изпълнение на задачите и разбиране на инструкциите при от отговорите. Другите причини за 

положителен опит в работна среда са разпределени, както следва: „моят работодател и колегите ми 

разбираха моите нужди“ (11.7%) и „моят работодател ми помогна да се интегрирам в работната среда“ 

(12.3%). Вж. фиг. 6.  

 



 

 

Фиг. 6. Причини за положителен професионален опит според участниците, разпределени по държави 

Основните предизвикателства, с които са се сблъскали участниците на работното място, са съответно 

„трудности при комуникацията с колеги“ (62% от отговорите), последвани от „трудности при разбиране 

на социалните правила на работното място“ (53.1%), „сензорни проблеми, които не са адресирани от 

работодателите“ (42.5%) и „организиране на натоварването“ (40.8%). Другите проблеми на работното 

място са разпределени, както следва: „трудности при разбиране на инструкции“ (32.4%); 

„недоразумения, довели до формални или неформални дисциплинарни мерки“ (25.7%); „тормоз“ 

(20.1%). Само 8.9% от участниците споделят, че не са имали проблеми на работа. Вж. фиг. 7.  
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Фиг. 7. Проблеми на работното място според участниците, разпределени по държави  

 60,3% от участниците посочват, че не са получили помощ за справяне с проблемите на работа (спрямо 

25.1%, които са получили помощ и 7.3%, които не са имали проблеми). 78.2% от респондентите 

признават, че нямат нужда от повече помощ за справяне с проблемите (спрямо 8.9%, които не искат 

помощ). Вж. фиг. 8.   

 

Фиг. 8. Опит на участниците относно получаване на подкрепа на работното място, разпределен по държави  



 

 

Повечето участници (55.3%) отговарят, че на работното им място не са знаели, че са от аутистичния 

спектър. Останалите отговори са разпределени, както следва: „да, всички знаят“ (19%), „само моят 

супервайзор знае“ (13.4%) и „само моите колеги знаят“ (4.5%).  

Основната причина да не разкриват, че имат аутизъм, е страх, че ще бъдат осъждани (35.8%), 

последвана от страх от дискриминация (27.4%), безразличие (25.7%) и трудности при споделяне с 

колегите (16.8%). 14.5% от участниците са предпочели да не отговарят на този въпрос. Данните са 

представени на фиг. 9 и 10.  

Фиг. 9. Разпределение на участниците, споделили с колеги и работодатели, че са аутисти 



 

 

Фиг. 10. Причини, поади които хората от аутистичния спектър не споделят на работното място, че са от 

спектъра 

 57.5% от участниците в анкетата работят в момента, спрямо 42.5%, които нямат работа. 29.6% работят 

на пълен работен ден, 21.8% - на непълен,  8.9% са доброволци/стажанти (неплатени). 8.9% от хората 

от спектъра, попълнили въпросника, се обучават за придобиване на професионални умения, като от 

тях 4.5% са включени в дневна форма на обучение, 3.9% - в частична, а 3.4% са стажанти (със 

заплащане), както е показано на фиг. 11.  

 

Фиг. 11. Видове професионална заетост на хора от спектъра, които работят в момента  
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От тези 42.5% от участниците, които в момента не работят, най-много (46.9%) от отговорилите посочват 

като основна причина за това „друго“, следвана от „трудности при търсена на работа“ и „трудности 

при намиране на удовлетворяваща работа“ с по 19%. Следващите по важност причини са „страх да не 

мога да изпълнявам задачите“ (18.4%), „страх от тормоз“ (7.8%) и „липса на интерес към търсене на 

работа“ (3.9%). Вж. фиг. 12.  

 

Фиг. 12. Причини за липсата на работа, разпределени по държави  

Обобщавайки постъпилите анкети от хора от спектъра, можем да кажем, че 79.3% от онези от тях, 

които нямат заетост в момента, искат да работят или да се обучават, спрямо 4.4%, които не искат, и 

8.9%, които не се интересуват от това. Вж. фиг. 13.  



 

 

Фиг. 13. Желание за заетост на хората от спектъра по държави 

В заключение, резултатите от проучването показват, че процентът на заетост на хората от спектъра, 

включили се в анкетата, е около 60%. Повечето от тях имат работа срещу заплащане на пълен или 

непълен работен ден. Основната причина за безработица е „друга“ (посочена от около 50% от 

участниците). За съжаление обаче не знаем точната причина за липса на заетост, тъй като участниците 

в проучването не посочват конкретни отговори.  

Резултатите от проучването, направено по проекта, потвърждават, че повечето хора от спектъра са 

изправени пред проблеми в търсенето и намирането на работа и не получават достатъчна подкрепа 

от работодателите и колегите си при преодоляването им. Тези проблеми са причина хората от 

спектъра да не споделят за състоянието си, за да не намаляват допълнително шансовете си за 

включване в работна среда. 

 

4.3.3 Проучвания сред полагащите грижи за хора с аутизъм 
В резултат от проучването постъпиха общо 97 отговора от лица, полагащи грижи, като най-голям е 

броят на попълнените въпросници от Италия (43), следван от Дания (18) и България (20).  



 

 

Средната възраст на включилите се в тази част от проучването е 49 години, като 66% от отговорилите 

са жени и 15.5% мъже. Повечето участници са от държавите, в които са проведени проучванията. 

Средната възраст на лицата с аутизъм, за които анкетираните полагат грижи, е 22.4 години. 

73.2% от участниците са основните лица, полагащи грижи за човек от спектъра, спрямо 8.2%, които не 

са. 19.6% от участниците имат други деца с увреждания, спрямо 70.1%, които нямат.  

По отношение на семейното положение, 57.7% от участниците са семейни, 8.2% са разведени, 5.2% са 

в съжителство, 4.1% са разделени и 1% са овдовели.  

На въпроса дали са включени в текущата заетост, 40.2% от полагащите грижи за хора с аутизъм 

отговарят, че работят на пълен работен ден, 9.3% - на непълен работен ден, 9.3% са студенти, а 7.2% са 

домакини. Същият брой участници (7.2%) са пенсионери, 5.2% са безработни, но търсят работа, 2.1% 

са безработни и търсят работа, а 1% са студенти във вечерна форма на обучение. Сред попълнилите 

въпросниците няма участници с увреждания. Вж. фиг. 14. 

 

Фиг. 14. Текуща заетост на лицата, полагащи грижи за хора с аутизъм по държави 
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Попитани за степента на образованието им, 30.9% от анкетираните участници, полагащи грижи за лица 

от спектъра отговарят, че имат висше или професионално образование, 20.6% са със средно 

образование, 19.6% са завършили колеж, 5.2% са учили в гимназия, 2.1% са били в „техническо или 

бизнес училище“, като никой не е отговорил „8 клас или по-малко“. 

61.9% от участниците посочват, че семейните им доходи не идват от държавни помощи, спрямо 19.6%, 

при които това е така. Най-голям процент от участниците (35.1%) имат годишни доходи на 

домакинството между 20,001 - 40,000 евро.  

55.7% от лицата, полагащи грижи за хора от спектъра, казват, че при планиране/осъществяване на 

прехода на техния син/дъщеря от училищни услуги към услуги за възрастни (включително намиране 

на работа) се изискват големи усилия, 68% изразяват притеснения във връзка с тази ситуация, според 

43.3% този преход до голяма степен е нарушил нормалните им социални дейности, а за 33% - и 

обичайната им трудова заетост. 58.8% от участвалите в тази част от проучването посочват, че не са 

получили помощ за включване в заетост на своя син или дъщеря, а 67% се нуждаят от повече подкрепа. 

Вж. фиг. 15. 80.4% от участниците признават, че намирането на възможности за заетост за хората с 

аутизъм, които подпомагат, е било трудно. Вж. фиг. 16.  

 

 

 

Фиг. 15. Получена подкрепа при прехода на деца с аутизъм към услуги за възрастни 

 

0 10 20 30 40 50 60

ITALIAN

DANISH

SPANISH

GERMAN

ENGLISH

FRENCH

BULGARIAN

TOTAL

Получена подкрепа при прехода от услуги за 
деца към услуги за възрастни от хората с 

аутизъм

Don't know No Yes



 

 

 

Фиг. 16. Намиране на възможности за заетост за хора от спектъра според лицата, полагащи грижи за тях 

73.2% от полагащите грижи за хора с аутизъм посочват, че техният син/дъщеря в момента не работи, а 

само 8.2% са тези, чиито деца работят (вж. фиг. 17). От тези, които са отговорили, че синът/дъщерята 

им работи, 27.8% считат, че уменията им не са добре използвани, а 30.9% не могат да отговорят. 

Според 19.6% от анкетираните възнаграждението, получавано от хората с аутизъм, за които се грижат, 

не е справедливо, а 39.2% не могат да определят. 21.6% от анкетираните считат, че човекът с аутизъм, 

за когото се грижат, не е получил подкрепа, докато, а 33% не могат да определят.   

 

Фиг. 17. Професионален опит на лицата с аутизъм според полагащите грижи за тях 
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4.3.4 Проучвания сред работодатели 
Консорциумът по проекта получи общо 32 отговора на въпросниците за работодатели, като най-голям 

е броят им от Италия (24), следвана от Дания (3) и България (4).  

Средният брой служители в компаниите, представени от полълнилите анкетите, е 764,3. 72% от 

анкетираните посочват, че не са имали служители с аутизъм в компанията си, докато 19% са имали 

между 1 и 5 служители с от спектъра, а 9% са имали над 10 души. Вж. фиг. 18.  

 

Фиг. 18. Брой служители с аутизъм според работодателите, разпределени по държави 

 
По отношение на областта на експертиза на служителите с аутизъм 59.4% от анкетираните 

работодатели са посочили „друго“, 18.8% - „информационни технологии“,  18.8% - 

„секретар/административни дейности“, а 3.1% - „спомагателни услуги“. Вж. фиг. 19.  

 

Фиг. 19. Област на знания/експертиза на лицата с аутизъм според работодателите 
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59.4% от участниците, попълнили анкетите, посочват, че не са участвали в процеса по подбор при 

наемането на лица с аутизъм, а според 75% компанията им не е получила подкрепа за наемането на 

лица с увреждания. Само 18.8% от участниците посочват, че фирмата, която представляват, работи по 

конкретна програма за заетост на лица с аутизъм, за да подпомогне успеха им на работното място.   

По отношение на предоставената от компаниите подкрепа за успешно включване в работния процес 

на лица с аутизъм, отговорите са разпределени по следния начин: „лична асистенция“ е посочена от 

15.6% от анкетираните; „специална програма за приобщаване“ - от 6.3%; „специално индивидуално 

обучение“ - от 15.6%; „подкрепа от колеги в обучението“ - от 6.3% и „нито едно от посочените“ - от 

56.3%. 

По отношение на предизвикателствата, стоящи пред хората с аутизъм на работното място според 

работодателите, най-важни са „проблемите със социално приобщаване на работното място“ 

(посочени от 68.8%), последвани от „интеграцията на работното място“ (59.4%), „липса на гъвкавост“ 

(28.1%) и „трудности при разбиране на задачите“ за 12.5%. Вж. фиг. 20. 

 

Фиг. 20. Предизвикателства за хората с аутизъм според работодателите  

От друга страна, сред най-важните силни страни на хората от спектъра според работодателите е 

„вниманието към детайлите“ (68.8%), последвана от „отдаденост на работата“ (59.4%), „когнитивни 

способности“ (43.8%), „надеждност“ (37.5%), „добра работна етика“ (31.3%) и „друго“ (12.5%). Вж. фиг. 

21.   
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Фиг. 21. Силни страни на хората с аутизъм според работодателите 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СИСТЕМИТЕ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ В 

КОМПАНИИ ВЪВ ВСЯКА ПАРТНЬОРСКА ДЪРЖАВА 

5.1 Белгия  

5.1.1 Текуща ситуация 
Нивата на безработица сред лицата с увреждания са много високи в сравнение с други европейски 

държави, въпреки че Белгия преодоля сравнително леко икономическата криза. Проблемите на ниво 

подбор включват съществуващите стереотипи, които затрудняват намирането на работа от страна на 

лицата в увреждания. Т.нар. „капан на помощите“ (сравнително малка разлика между помощта за 

интеграция и редовния доход, както и фактът, че ако лицата с увреждания загубят работата си, вече не 

могат да получават помощи) също са важни причини за високото ниво на безработица сред лицата с 

увреждания. 

Има недостатъчен брой лица с увреждания, които са активни и работят на пълна заетост. Във Фландрия 

(вкл. за говорещи фламандски служители в Брюксел) работодателите могат да кандидатстват за 

субсидия за възнаграждение за наемане на работа или друг вид заетост на лица с увреждания: тя 

покрива 40% от заплатата (с ограничение до два пъти минималната заплата) през първата година, 30% 

през втората година и 20% до петата година с възможност за увеличаване до 60% и удължаване след 

петата година. Фламандското правителство не успява да постигне собствените си цели във връзка със 

заетостта на лица с увреждания в администрацията: няма квота за заетост в частния сектор, а система 
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от стимули (премии или намаляване на разходите), но предвидените системи от санкции не се 

прилагат и следователно целите не се изпълняват. 

5.1.2 Национално законодателство 
Конвенция на ООН за правата на лицата с увреждания (UNCRPD)  

През 2009 г. Белгия ратифицира UNCRPD. Това означава, че държавата има ангажимент за опазване и 

защита на правата на лицата с увреждания, включително тези от аутистичния сектор.  

Конвенцията прави преход от медицински модел по отношение на лицата с увреждания към социален, 

отчитайки, че „увреждане“ е развиващо се понятие в резултат на „взаимодействие между лица с 

увреждания и пречки в отношението и средата, които възпрепятстват пълноценното им и ефективно 

участие в обществото наравно с останалите“. Пълната интеграция и участие на лицата с увреждания в 

обществото, включително аутистите, е основен акцент на подхода за човешки права. 

План за хората с аутизъм във Франкофонска Белгия  

През април 2016 г. валонското правителство, федерация Валония – Брюксел и правителството на 

Брюксел координираха действията си по отношение на хората с аутизъм с всички сектори, за да 

разработят обща проактивна политика за подобряване грижите и условията на живот за всички 

засегнати лица (деца, възрастни, семейства и др.) Стратегията е позната като Универсален план за 

аутизъм (Plan Transversal Autisme). Основната му цел е да се осигури персонализирана и доживотна 

подкрепа за хората от спектъра и да се гарантира интеграция в обществото. 

План за хората с аутизъм във Фландрия (Фландрия и столичен регион Брюксел)  

На 27.01.2017 г. фламандското правителство одобри стратегически план за хората с аутизъм, който се 

фокусира върху 4 групи от дейности с цел еволюция към приемащо аутизма общество. Те са както 

следва: 

- Осигуряване на достъпност за хората с аутизъм (достъпност за лица с аутизъм, включително 

лица от аутистичния спектър и тяхната пряка среда при получаване на персонализирана грижа 

и подкрепа).  

- Допълнително развитие на експертните знания и професионализма (обединяване на знания и 

напредък за по-лесен достъп до знания относно аутизма; инвестиции в иновативен научен 

подход). 

- Ранно откриване и качествена диагностика.  



 

 

- Превенция на проблеми, свързани с участието (мрежи за грижа на структурно и персонално 

ниво; ранна интервенция чрез пряко достъпна подкрепа; адаптирани условия за работа и 

образование).  

Политики за включване на лица с увреждания в заетост 

Комитетът по права на лицата с увреждания към ООН препоръчва през 2014 г. Белгия да „възприеме 

и реализира план за лица с увреждания“. Решение на Министерски съвет от 26.03.2015 г. възлага 

преглед на нуждите на лицата с увреждания чрез прилагане на принципа на налагане на равенство, а 

на държавния секретар се възлага задачата за изготвяне на федерален план за действие с конкретни 

действия (Plan fédéral handistreaming/Het Actieplan Handistreaming). Той включва универсални 

действия и цели за всички министерства и държавни секретари, както и специфични мерки и цели. 

Федералният план е одобрен през юли 2016 г., като с него се задължават всички министри да 

интегрират хората с увреждания в 70 политики, като на годишна база се изготвя доклад до 

Министерски съвет и Държавния секретар по лицата с увреждания относно изпълнението на тези 

ангажименти.    

Годишният доклад за 2017 г. на (изготвен от Интерфедерален център за равни възможности, 

независим публичен институт за борба с дискриминацията и гарантиране на равни възможности в 

Белгия) анализира предприетите федерални мерки за подобряване възможностите за заетост на 

лицата с увреждания. Въпреки ратификацията през 2009 г. на UNCRPD, постигнатият напредък е 

ограничен, а единна политика за заетост все още липсва.  

Във връзка с Европейския план за действие ‘Disability 2016-2020’ Белгия ангажира петима експерти 

(членове на С-5), които представляват различни регионални администрации в Комитета на експертите 

по правата на лица с увреждания (DECS-RPD): VAPH (Фламандски регион), AWIPH (Валонски регион), 

PHARE (регион Брюксел), DPB (немскоговорящ регион) и Федералната служба по социални дейности 

(заедно с Националния върховен съвет за лица с увреждания). Този Съвет определя няколко 

приоритетни области за действие (за периода 2016-2020 г.) 

Федералният кралски указ от 5.03.2007 г., уреждащ организацията на наемането на лица с увреждания 

посочва, че 3% от всички федерални служители трябва да бъдат лица с увреждания, като това се отнася 

за всички федерални отдели. От 2009 г. Комисията по наемане на лица с увреждания в публичната 

администрация (BCAPH) контролира изпълнението на тази цел, като напредъкът се оценява на 

годишна база. През 2016 г. процентът на заетост на лица с увреждания е 1.44%, като само 6 от всички 

федерални организации са постигнали квотата от 3%. Издаден е указ, според който на федералните 



 

 

правителства е позволено да пренасочват назначенията към защитени работилници/компании 

(Beschutte werkplaats/maatwerkbedrijven), за да постигнат квотата от 3%, което е мярка, директно 

противоречаща на принципа на Конвенцията на ООН за подкрепа на открита заетост при равни условия 

с другите хора.  

Във Фландрия VDAB организира „насоки за активация“ (Activeringsbegeleiding) за лица с медицински, 

интелектуални, психични или психиатрични увреждания. Това включва предоставяне на насоки за срок 

от 18 месеца с индивидуална подкрепа и образование в групи, в резултат на което магат да бъдат 

направени 4 възможни препоръки: включване в редовен трудов пазар, работа в социално-

икономическо предприятие, грижа за полагане на труд или невъзможност за полагане на труд. През 

2017 г. са започнали 1,268 проекти от този вид (15% от целевия брой).   

 

5.2 България 

5.2.1 Текуща ситуация 
Няма надеждна информация относно броя на лица с аутизъм в България. Това се дължи на няколко 

причини: 

1. Диагностицирането не е лесно и има само няколко клиники в страната, които имат право да 

диагностицират аутизъм; в допълнение, липсва координация между съществуващите центрове; 

2. Родителите все още се страхуват, че ако детето им бъде диагностицирано с аутизъм, то ще бъде 

обект на стигматизация в детската градина и в училище; 

3. В България вниманието е насочено основно към децата с аутизъм, а младежите и възрастните от 

спектъра не получават необходимото внимание. За тези групи липсва статистика.  

Официалната статистика на Националния статистически институт (НСИ) обхваща само „пациенти под 

надзора на психиатрични институции и структури“. Последните налични данни на сайта на института 

са за 2018 г. (99 лица с аутизъм в такива структури) и 2019 г. (131 лица). Според неофициални данни 

обаче в България живеят поне 60 000 души с аутизъм. 

Последните статистически данни на НСИ относно лица с трайни здравословни проблеми, активно 

участващи на пазара на труда, са в резултат на специално проведено проучване през 2011 г. Според 

него през 2011 г. има 878.3 хил. лица с трайни здравословни проблеми на възраст 15-64 години, от 

които 368.6 хил. работят, 58.9 хил. търсят работа, а 450.8 хил. не са активни на пазара на труда. 49.1 

хил. страдат от психологически, неврологични и емоционални проблеми. От тях 14 000 души са на 

възраст 15-24 год., а 27 900 души – на възраст 25-34 год.   



 

 

Няма данни относно процента на безработни лица с аутизъм, броя на компаниите със служители 

аутисти, както и данни относно системите за интеграция на служители аутисти в компании в България. 

Лицата с увреждания в България работят предимно в специализирани предприятия и защитена 

работна среда.  

 

5.2.2 Национално законодателство 
В България няма специално законодателство по отношение на лицата с аутизъм. Обикновено лицата с 

аутизъм трябва да преминат през медицински прегледи, за да получат документ, в който се посочва, 

че имат „увреждане“. При наличието на тези документи те (или техните родители) могат да 

кандидатстват за социални помощи. Размерът на финансовите помощи зависи от степента на 

„неработоспособност“. Голяма стъпка напред е Законът за лица в увреждания в сила от 01.01.2019 г. и 

Законът за интеграция на лицата с увреждания. Всички лица с увреждания могат да кандидатстват за 

персонализирана помощ в съответните служби за социално подпомагане. Те попълват формуляр за 

индивидуална самооценка на увреждането. В този формуляр има специален раздел за аутизъм. Има 

и раздели, в които може да се предостави информация относно социални отношения (включително 

самооценка на способността за развитие и поддържане на социални контакти и способност за участие 

в съвместни дейности с други хора) и психо-социални функции (включително концентрация и 

стабилност на вниманието и спазване на социални поведенчески норми). Самооценката има за цел да 

предостави на службите за социално подпомагане информация относно вида на уврежданията, за да 

може да се осигури необходимата подкрепа на лицата и техните семейства. В най-голям брой от 

случаите резултатът в резултат от извършената самооценка се предоставя личен асистент, който поема 

цялата отговорност.  

По отношение на интеграцията си на пазара на труда, лицата с аутизъм могат да използват подкрепата 

на Националната програма за заетост и обучение на лица с увреждания на Агенцията по заетостта. 

Според Закона за лица с увреждания, всички предприятия с над 49 служители трябва да наемат поне 

едно лице с увреждания.  

 

5.3 Дания 

5.3.1 Текуща ситуация 
През 2019 г. Датската асоциация по аутизъм провежда изследване, което проучва ангажираността на 

хора от спектъра на пазара на труда. Резултатите показват, че 2.8% от населението на Дания – около 

160 000 души – е диагностицирано с аутизъм. Само 11% от тези лица работят на пълен работен ден, 5% 



 

 

имат почасова заетост при обичайни условия, докато 9% са с гъвкава работа (работа с намалено 

работно време за лица с физически или умствени увреждания). Това означава, че повечето лица с 

аутизъм не са активни на пазара на труда.  

Да си безработен в Дания обаче не означава да нямаш доходи. Всъщност Дания предлага редица 

помощи при безработица и болест. Двата най-популярни и големи вида плащания са помощите за 

безработни – право на помощи за безработни (dagpenge) за срок от до 2 години, ако си член на фонд 

за безработица – както и парични помощи (kontanthjælp), в случай, че не работиш, не учиш и не можеш 

да се издържаш.  За второто тримесечие на 2021 г. има общо 90.115 лица, които получават помощи 

при безработица, 13.941, които получават парични помощи, както и 86.691, които получават помощи 

при болест.  

Според посоченото по-горе изследване, помощите при безработица и заболяване представляват общо 

7% от доходите на респондентите. Временните парични помощи формират 38%. Следователно 

процентът на лица с аутизъм, които получават помощи за безработица или парични помощи, е много 

по-висок отколкото сред останалата част от населението.  

Повишаването на нивото на образование ще доведе до социално-икономически ползи по отношение 

на продуктивността и заетостта. Това се дължи на процента на заетост, който обикновено е по-висок 

за лицата с висше образование, особено при лицата с увреждане. По-високото ниво на образование 

сред лицата с умствени и когнитивни увреждания ще доведе до по-голяма заетост при еднакви 

останали условия. Ако още 1% лица с увреждания получат нормална заетост, социално-

икономическите ползи ще бъдат в размер на 13.9 крони, а икономическа печалба - в размер на 8.5 

милиарда крони в рамките на 10 години. Дори ако тези хора получат възможност само за гъвкава 

работа, ползата ще бъде в размер на 3.9 милиарда. В допълнение към факта, че девет от всеки десет 

души с аутизъм не са включени в обичайна заетост в Дания, те често биват маргинализирани на 

трудовия пазар. Това е заключението от качествено изследване (относно заетостта) на две датски 

организации, Landsforeningen Autisme и Det Nationale Autismeinstitut от 2016 г. 

 

5.3.2 Национално законодателство 
Като цяло няма политически правила или закони по отношение на заетостта на лица с аутизъм в Дания. 

Налице са обаче няколко разпоредби, както и Закон за дискриминацията, които защитават лицата с 

аутизъм.  



 

 

На първо място, Законът за дискриминация защитава лицата с увреждания и забранява 

работодателите да дискриминират кандидати на базата на увреждания. Това важи по отношение на 

подбор, освобождаване, прехвърляне, повишаване, както и за заплата и условия на работа. В 

допълнение, работодателите в публичния сектор са задължени да осигуряват преференциален достъп 

на лица, които поради увреждания изпитват трудности при намиране на работа на общия пазар на 

труда. Това спомага за наемането на лица с аутизъм.  

По отношение на схемите, налице са няколко компенсационни схеми в полза на лица с увреждания, 

включително такива, които са диагностицирани с аутизъм. Компенсаторните схеми позволяват на 

професионален център да предостави помощ като компенсация. Схемите са: 

- Спомагащи уреди: 

● Хората с увреждания могат да получат финансова помощ, ако увреждането създава пречки, свързани 

с работа, образование или при участие в дейности по Закона за активна заетост.  

- Лична асистенция: 

● Личната асистенция е възможност за лица с увреждания, които са изправени пред пречки, свързани 

с работа, образование или участие в публични дейности по заетост. 

- Помощ на работното място: 

● Учебни материали, инструменти за работа и малки работни устройства.  

- Схема Icebreaker: 

● За период до една година на завършили образованието си хора с увреждания може да се предложи 

заетост със субсидирана заплата. Тази схема има за цел да даде на лицата опит в областта, за която са 

квалифицирани според образованието, както и да създаде мрежа за улесняване търсенето на работа.  

- Преференциален достъп: 

● На лицата с увреждания може да се предложи преференциален достъп, което дава възможност за 

интервюта за обявени позиции в публичния сектор, включително за издаване на лицензи и др. 

- Менторска подкрепа: 

● За да се започне/продължи работа или професионален курс, Центърът по заетост може да осигури 

менторска подкрепа.  

Посочените по-горе схеми на подкрепа трябва да засилят и стимулират заетостта при лица с 

увреждания, за да им се осигурят еднакви възможности за професионална дейност като тези на лицата 

без увреждания.  

 



 

 

5.4 Италия  

5.4.1. Текуща ситуация 
Като цяло се счита, че успех в заетостта е възможен само за лица с аутизъм, които функционират във 

високия спектър. Интерграция обаче е възможна и за лица със средно тежки форми на аутизъм, 

основно благодарение на специални лаборатории в социални компании, създадени като реални 

работни места със специални програми за обучения, а не като клиники за работна терапия.  

Заетостта на лица с аутизъм може цялостно да се представи чрез използване на рамката 

Международната класификация на функциониране, увреждане и здраве (ICF) дефинира областите 

(елементите), в които се групират психо-физическите и социални особености на дадено лице за 

планиране, интервенции, подобряване на уменията, оценяване на  напредъка и изоставянето (обратна 

връзка) и подобряване на процеса на социална и професионална интеграция чрез система за 

ретроактивно програмиране. ICF е валиден инструмент, който има за цел отстраняването на всякакви 

пречки, които ограничават активност и участие в социалния живот. 

В Италия има проекти, които подкрепят професионални възможности за възрастни лица с аутизъм: 

- Включване в защитени лаборатории: това е лесен начин за намиране на работа за хора от 

спектъра, но недостатъкът е, че при много от тях не се извършва работа с реална пазарна 

продукция, а включените лица извършват само прости дейности.  

- Целево назначение: тази възможност съществува в повечето европейски държави и в САЩ. В 

Италия е регулирана от Закон № 68/99. В този случай лицата получават подкрепа от оператор 

и/или специфична информация – обучение от персонала на приемната компания.  

- Назначение с начално обучение: При лицата с когнитивни затруднения успехът в работата 

може да е по-голям, ако назначението е предшествано от специални обучителни програми за 

хора от спектъра, заинтересовани лица, работодатели и колеги.  

 

5.4.2 Национално законодателство 
Закон 68/99 Право на работа за лица с увреждания  

Италианското законодателство въвежда методология за специални програми за заетост за лица с 

увреждания, като ги подкрепя посредством адекватни стимули. Чл. 1 от Закон 68/99 се отнася до лица 

„страдащи от физически, умствени и сетивни увреждания с над 45% умствено увреждане“ („ ... Лицата 

с увреждания трябва да се свържат с компетентната служба по заетост, която води регистър 

на работните умения, естеството и степента на увреждането и анализира характеристиките 

на бизнесите, в които лицето може да се работи, като позволява последващо назначение…“).  



 

 

В двугодишните програми за хора с увреждания, представени от италианското правителство през 2013 

г., се посочва неуспеха на Закон 68/99, като събраните данни показват, че едва 22 000 лица с 

увреждания са си намерили работа през годината от общо 750 000, регистрирани в списъка. Процентът 

на безработица сред лицата с увреждания е 4 пъти по-висок от броя на  хора от спектъра. Към момента 

само 1 от 10 от хората с аутизъм намира и успява да запази работата си, особено в областта на 

земеделието и градинарството (Censis report. the hidden dimension of disability. Rome, февруари 2012). 

Закон 134/15 Инструкции за диагностика, грижа и квалификация на лица с аутизъм и подкрепа за 

семействата  

Този закон предвижда фокусирана интервенция за подобряване качеството на живот на хора от 

спектъра чрез работа и социална интеграция. Основният принос на този закон е, че за първи път се 

разглеждат уменията на лицата с аутизъм и се отчита основната роля на лицата, полагащи грижи за 

постигане на успешна заетост.  

 



 

 

 

 



 

 

 

Представените в посочения доклад данни показват, че напредъкът през последните години е по 

отношение на търсенето на служители, както в публичния, така и частния сектор, което предполага, че 

напредъкът е възможен благодарение на прилагането на персонализирани услуги за включване на 

лица с увреждания и на регулаторните мерки за опростяване на процедурите по подбор. 

6. СКОРОШНИ ПРОУЧВАНИЯ И НАПРЕДЪК ПО ОТНОШЕНИЕ НА 

ВЛИЯНИЕТО НА АУТИЗЪМА НА РАБОТНОТО МЯСТО ВЪВ ВСЯКА ОТ 

ДЪРЖАВИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА  
6.1 Белгия  

6.1.1 Проекти и инициативи 
Autism-Europe идентифицира два основни действащи проекта в Белгия с цел промотиране 

интеграцията на лица от спектъра на пазара на труда.  

PASSWERK 

Passwerk е социален кооператив с фокус върху тестване на софтуер и провеждане на различни 

качествени оценки в контекста на процеси за поддръжка. След 2017 г. Passwerk разширява тези 

области на дейност, като наема програмисти с аутизъм. След това услугите се разширяват, като се 



 

 

добавят Business Intelligence (BI) и Managed Business Process Services (MBPS). Passwerk се фокусира 

върху уникалните и ценни качества на лицата с аутизъм. Адаптирането спрямо нуждите на лицата с 

аутизъм и управлението на компетенциите са основните ценности на компанията. От 2008 г. Passwerk 

успешно осигурява възможност на все повече лица с аутизъм да заемат полагащото им се работно 

място на редовния пазар на труда. С тази практика Passwerk подкрепя служителите аутисти при 

подбор, назначаване при клиент на базата на потребностите и текущ надзор. Критериите за подбор 

включват списък със задължителни стъпки, които следва да се изпълнят преди назначаването на хора 

от спектъра в дадена компания. Passwerk работи с лица, диагностирани с аутизъм и интерес към ИКТ. 

Повечето хора от спектъра, които работят с Passwerk, са QA инженери, които могат да се придвижват 

самостоятелно с обществения транспорт. В допълнение, налице са различни критерии, които 

служителите на Passwerk вземат предвид, преди да насочат човек от спектъра към определена 

компания. Някои от тях са: проверка на обекта, задачи, работно място, пасващи профили и 

възможности за обучение в компанията. 

DIVERSICOM 

Мисията на DiversiCom е подкрепа на разнообразието на пазара на труда чрез спомагане процеса на 

кандидатстване за лица с увреждания, включително хора от спектъра, както и наемането им на базата 

на техните компетенции. Мисията им се върти около три ключови момента:  

1. Повишаване процента на наети лица с увреждания в Белгия. 

2. Подкрепа за създаване на работен екип, толериращ разнообразието, чрез открит процес на наемане 

за кандидати с увреждания.  

3. Насърчаване на компаниите и служителите с увреждания да популяризират своя успех сред други 

организации. 

DiversiCom предлага следните дейности: 

- подкрепа за лица с увреждания, търсещи работа;  

- консултации за компании на различни етапи от процеса по подбор;  

- създаване на връзки между търсещи работа хора с увреждания и компании;  

- комуникация и споделяне на добри практики и фактори за промени в поведението.  

В допълнение, DiversiCom работи директно с гимназии, като например École des 4 Vents, като предлага 

на деца с аутизъм, докато още ходят на училище, да осъществят стаж в компании, което да ги подготви 

за бъдещата им интеграция на работното място. Компанията гарантира продължаване на подкрепата. 



 

 

Получена в училище, като подпомага достъпа на лицата с увреждания до пазара на труда след 

приключване на образованието им.  

   

6.2 България 

6.2.1 Проекти и инициативи 
ЕЦК идентифицира три проекта в България, насочени към промотиране включването на лица с аутизъм 

на пазара на труда:  

„Разработване и пилотно прилагане на модел за професионално обучение и заетост на лица с 

аутизъм в ИКТ сектора“, проект PROGRESS 

Една от основните цели на проекта е включването на 20 лица с аутизъм в предварително практическо 

обучение за работа с ИТ. По проекта са организирани и редица семинари и обучения за работодатели, 

с цел предоставяне на насоки за работа с лица от спектъра. Според резултатите, служители с аутизъм 

са били наети за тестване на софтуерни продукти за грешки и достъпност за лица с увреждания, 

администриране на данни, работа в офисите на компаниите и др.  

Група експерти предоставя подкрепа на лица а аутизъм и работодатели при обучението и процеса на 

работа за срока на проекта и след неговото приключване. Резултатите от пилотния модел са базирани 

на постоянното търсене на пресечни точки между нуждите на работодателите от квалифицирани 

служители и потенциала и ограниченията на лицата със специални нужди.  

Партньори:  

o Европейски софтуерен институт | ESI CEE www.esicenter.bg 

o Българска асоциация на ИТ компаниите  (BASSCOM) www.basscom.org  

o „Асоциация аутизъм“ http://www.autism-bg.net 

o Център за социална рехабилитация и интеграция  

 “SWICH U” EEA проект: https://switchu.esicenter.bg/  

Основната цел на проекта е създаване на функциониращ модел за интеграция на лица с увреждания в 

образованието и пазара на труда с подкрепата на всички заинтересовани лица чрез обучение и 

комуникация с работодатели и семейства. Проектът включва като преки бенефициенти 24 деца и 

младежи с аутизъм, 32 семейства на лица с увреждания и 10 работодатели.  

Ефективното включване на младежи с аутизъм на пазара на труда е подкрепено от разработване и 

провеждане на практическо обучение и адаптация към реалната работна среда в симулирана среда.  

Партньори:  



 

 

o Европейски софтуерен институт | ESI CEE (esicenter.bg); 

o Българска асоциация на ИТ компаниите (BASSCOM) www.basscom.org;  

o „Асоциация аутизъм“  http://www.autism-bg.net; 

o “Fundación Adapta” https://www.fundacionadapta.org/; 

o Варненски свободен университет „Черноризец храбър“ (vfu.bg). 

“Pages” проект по Еразъм+ „Подходи за насочване на умения за заетост за аутизъм”, 

www.pagesproject.eu  

Проект PAGES е разработен в три основни оси: интервенция, образование и включване в пазара на 

труда. Целите на проекта са:  

o Обучение на лица с аутизъм за включване в пазара на труда.  

o Създаване на методология за включване на лица с аутизъм в пазара на труда.  

o Създаване на позитивна работна среда за обучение на лица с аутизъм, както и на работодатели 

и мениджъри.  

o Насоки за компаниите при наемане на лица с аутизъм за подпомагане адаптацията към 

работата.  

Резултатите от проекта са много интересни и са налични на страницата на проекта и по-специално тук: 

https://pagesproject.eu/en/node/75. 

Резултатите от проучването сред работодатели на европейско ниво са представени, както следва:  

o 66% от компаниите, включени в проучването по проекта, имат поне един служител с 

увреждане;   

o 75% „планират да назначат лица с увреждания“, което насочва към мисълта, че ограниченията 

по отношение на този вид заетост намаляват, но не толкова бързо, колкото е необходимо.  

o 40% са назначили лице с аутизъм поради „социален ангажимент“ или „защото уменията на 

служителя са полезни за компанията“, а не заради социални придобивки.  

В изследването се посочва, че в повечето случаи лицата с аутизъм започват работа в компания по лична 

препоръка и предходни практики, а не чрез контакт със специализирана служба. Това е в унисон с 

факта, че 63.6% от тези лица нямат специална подкрепа от социалните служби.  

Друг важен резултат от проучването са разработените насоки за работодатели, налични тук: 

https://pagesproject.eu/en/node/99. Те включват препоръки за наемане на лица с аутизъм и добри 

практики за компаниите за създаване на подходяща среда за аутисти. 



 

 

6.2.2 Заинтересовани лица 
ЕЦК идентифицира следните заинтересовани лица. Това е предварителен списък, който може да бъде 

допълван:  

1. НПО, работещи с лица с аутизъм и техните семейства: 

- Асоциация аутизъм: http://www.autism-bg.net/about_us.html 

Основната цел на асоциацията е да защитава социалните и граждански права на деца и младежи със 

специални нужди (обща умствена изостаналост и разстройства от аутистичния сектор) и техните 

семейства, за да им помогне да преодолеят социалната изолация. Организацията подкрепя 

ефективната социална интеграция на деца и младежи от спектъра и прави проблемите им видими за 

обществото. Тя функционира и като група за подкрепа на лица с аутизъм и точка за контакт за родители 

на наскоро диагностицирани деца и младежи. Организация изпълнява ролята и на национална група 

на хора от спектъра.  

- Център за социална рехабилитация и интеграция: https://autismbulgaria.com/ 

Центърът е общинска структура, която предлага услуги и специализирана грижа за хора – деца, 

младежи и възрастни – с разстройства от аутистичния спектър. Центърът е създаден като проект на 

Столична община и Асоциация аутизъм и отваря врати през 2007 г. Той е социална услуга, която 

предлага терапевтична и консултантска работа за деца, младежи и възрастни. Центърът осигурява 

подкрепа на роднините на хора от спектъра, изгражда и поддържа социална. Предоставят се и 

специализирани услуги, насочени към подобряване на условията и уменията на потребителите, 

основно в областта на:   

o създаване и подобряване на възможности за комуникация;  

o изграждане на отношения чрез общи дейности и интереси; 

o подобряване на поведението, участие в социални ситуации в различен контекст и различна 

среда. 

- Аутизъм днес: https://www.autismtoday-bg.eu/  

Асоциация „Аутизъм днес“ е основана от специалисти в областта на приложен поведенчески анализ, 

членове на обществеността и родители на деца с аутизъм. Мисията на организацията е обучение на 

специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което да 

използва научно доказани методи и да се придържа към световните и европейски професионални и 

етични стандарти. С оглед на голямата нужда в България, въпреки липсата на официална статистика, 

асоциацията е приела предизвикателството да изгради центрове за  обучение по приложен 

поведенчески анализ в България. 



 

 

- BAPID (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения): https://bapid.com/bapid  

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения е национална мрежа от родителски 

организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и 

техните семейства. Тя се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита 

правата на лицата с интелектуални затруднения и да спомага за изграждане на необходимата им 

подкрепяща среда и пълна интеграция в обществото. 

БАЛИЗ вярва и настоява за участие на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства във 

формирането, мониторинга и контрола на политиките, които имат отношение към техния живот на 

всички нива на централната и местна власт. Организацията оказва подкрепа на своите членове в 

реализирането на дейности за лицата с интелектуални затруднения и техните семейства, като 

предоставя информация, експертни и методически консултации, финансиране и подкрепа за 

реализиране на проекти. БАЛИЗ членува в национални съвети и други национални, европейски и 

международни организации, спомагащи за успешното провеждане на дейността й. 

Където е необходимо и във възможно най-голяма степен БАЛИЗ работи заедно с други организации и 

заинтересовани страни при защита на интересите на хората с интелектуални затруднения. 

- Национална мрежа за децата: https://nmd.bg/en/  

Национална мрежа за децата е обединение на граждански организации и съмишленици, работещи с 

и за деца и семейства в цялата страна. Според мрежата, всички политики и практики, които засягат 

пряко или косвено децата, следва да се изготвят, прилагат и наблюдават, като се взема предвид 

принципът за висшия интерес на децата и с активното участие на самите деца и младежи. Друг важен 

приоритет е работата за изграждане на функционираща и свободно достъпна гражданска мрежа за 

деца и семейства. Националната мрежа за децата защитава правата и благоденствието на децата, като 

се обединява и създава широка, социално значима мрежа от организации и съмишленици.  

Мрежата може да бъде полезна за хората от спектъра с предоставяне на лесен достъп до психолози и 

други заинтересовани лица. Тъй като е обединяваща организация, контакт с нея може да подпомогне 

разпространението на резултатите по проекта.  

2. Компании и организации в ИТ сектора, които имат доказан интерес в областта на хората с аутизъм. 

- BASSCOM (Българска асоциация на софтуерните компании): https://basscom.org/  

BASSCOM е секторна асоциация на водещи софтуерни компания в България. Те подкрепят конкурентни 

предимства и трайни традиции в програмирането, както и насърчават възприемането на добри 

практики за повишаване качеството на работа на компаниите. Чрез участието си няколко проекта за 



 

 

лица с аутизъм, асоциацията е демонстрирала интерес в предоставянето на подкрепа за хора от 

спектъра. 

- ESI (Европейски софтуерен институт): https://esicenter.bg/  

Фондация Европейски софтуерен институт Централна и Източна Европа (ESI CEE) е нетърговска 

организация с фокус върху приложните изследвания и услуги в полза на ИКТ сектора. Мисията й е да 

работи за повишаване конкурентоспособността на ИКТ сектора в Източна Европа в подкрепа на 

развитието на информационно общество и икономика, базирана на знанията. Има доказан интерес 

към работа с лица аутизъм, като е участвала в няколко проекта в областта.  

3. Facebook групи (създадени в подкрепа на родители, психолози и др.); https://www.facebook.com/ 

groups/autismbulgaria  

Аутизъм България е група, която има за цел да предостави информация и новини, свързани с аутизма 

в България. Членовете на групата могат да споделят личните си история и да намерят хора, ангажирани 

с проблема.  

4. Advocating the rights of people with autism in Bulgaria; 

https://www.facebook.com/groups/Autism.Advocate.Bulgaria/ 

Тази група е създадена в защита правата на лицата с аутизъм в България. Групата коментира теми, 

свързани с предизвикването на промяна в обществото и особено по отношение на правната рамка с 

цел гарантиране правото на достоен живот на хората от спектъра. Организират се и дейности при 

сигнали за нарушаване правата на хора с аутизъм.  

 

6.2.3 Национални препоръки 
В България професионалната реализация на лицата с аутизъм все повече се попада във фокуса на 

държавата и обществото. Постигането на реални и устойчиви резултати изисква постоянни и 

фокусирани усилия на всяко ниво, както и точна координация на всички политики, които адресират 

проблема. Трябва да се отчете фактът, че вече са налице дългосрочни стратегии, насоки за осигуряване 

на подходящи условия за адекватна интеграция на лицата с аутизъм в икономическия и социален 

живот на държавата чрез достъп до подходящи форми на професионално обучение и заетост. Могат 

да се предприемат някои мерки, за да бъде изпълнението на стратегическите документи по-

ефективно. Например, могат да се приложат целеви усилия с цел улесняване на комуникацията и 

отношенията между хората от спектъра и потенциалните им работодатели от административна гледна 

точка, които биха били от полза и за двете страни. Съществува необходимост от създаване на 
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специализирана система за мониторинг и оценка на социално-икономическия статус на лицата с 

аутизъм, които са се възползвали от съществуващите политики, за да се гарантира ефективност на 

прилаганите мерки и да бъде установена необходимост за осъществяване на определени промени. 

Липсата на адекватни данни за бенефициентите на съществуващите програми е една от основните 

пречки пред разработването и координирането на начините за подкрепа и стимулиране на заетостта 

сред хора от непривилегировани групи. България е сред първите държави в ЕС, които са разработили 

Единна информационна система за лица с увреждания, включително лица с аутизъм, но е необходимо 

тя да бъде активно използвана. Трябва да има по-голямо разнообразие в програмите, насочени към 

подобряване на възможностите за заетост на лица с аутизъм, което ще ги направи по-ефективни. Това 

може да се постигне чрез по-добро дефиниране на целевите групи на базата на възраст, образование, 

опит и други приложими фактори. Могат да се използват програми за стимули за насърчаване на 

бизнес сектора да разработва свои програми за интеграция на лица с аутизъм. Трябва да бъде 

предоставена възможност на хората от спектъра и/или техните организации да кандидатстват за 

такова финансиране. Особено важно е да се постави акцент върху създаването на интегрирана работна 

среда, тъй като специализираните и защитени работни места рядко са устойчиви и не допринасят за 

социалната интеграция на лица с увреждания. Финансирането трябва да е по-лесно достъпно за малки 

предприятия. В момента само компании с трима служители могат да кандидатстват за финансиране. 

Това възпрепятства по-малките фирми да кандидатстват за финансиране, което иронично допринася 

за липсата на възможности за заетост в по-малки и селски общности. 

 

6.3 Дания 

6.3.1. Проекти и инициативи 
Specialisterne Foundation идентифицира седем интересни проекта за включване на лица аутизъм в 

пазара на труда, които са описани по-долу.  

NETCOMPANY (ИТ компания, +3.500 служители) 

Консултант от Specialisterne извършва ежедневни задачи в ИТ отдела на Netcompany. 

Предизвикателство пред клиента: ИТ компанията Netcompany, която предоставя критични за бизнеса 

ИТ решения и консултации, се нуждае от допълнителна помощ при задачи като пускане на машини, 

регистрация на оборудване и почистване на скриптове.  

Решението: Netcompany започва сътрудничество с Specialisterne, като е договорено консултантът, 

предоставен от Specialisterne, да отговаря за следните задачи:  



 

 

- Пускане и автоматизация на машини за нови потребители.  

- Регистриране на оборудване.  

- Четене, почистване и документиране на PowerShell скриптове и техните характеристики.  

- Обслужване на потребители, които се обръщат за помощ към екипа на Group IT. 

NORDEA BANK (банка, +29.500 служители) 

Specialisterne подпомага процеса на подбор, по време на който Nordea наема 7 нови ИТ служители с 

аутизъм за екипа по автоматизация на банката.  

Предизвикателството на клиента: Nordea иска да разшири своя екип по автоматизация, който 

предоставя нови автоматизирани услуги за служителите на банката. Nordea търси да наеме ИТ 

служители с различни компетенции. Някои от тях трябва да създават виртуални ботове за 

автоматизация, докато други - да прехвърлят данни от старата система на нова версия, по която работи 

екипът. Nordea иска да използва подбора, за да помогне на талантливи ИТ специалисти от спектъра да 

си намерят значима работа.  

Решението: Nordea започва партньорство за подбор със Specialisterne. Процесът по подбор е 

вдъхновен от обичайния модел на Specialisterne за коучинг и подбор на няколко кандидати 

едновременно, но и адресира специфичните нужди на Nordea.  

- Specialisterne извършва първоначален подбор на 30 хора от спектъра измежду кандидатите за 

работа. Те са поканени да участват в работилница, където са използвани лего роботи, за да се 

види как кандидатите се справят с екипна работа.  

- След това са избрани 15 кандидати за проектен етап с продължителност 4 седмици, при който 

се тестват ИТ компетенциите им и уменията им за сътрудничество. През първите седмици 

програмата за деня се организира от Specialisterne. В края на този етап задачите се възлагат от 

Nordea, за да се провери как кандидатите преодоляват ИТ предизвикателства, представителни 

за ежедневната работа в Nordea. 

- Работилниците и проектният етап се провеждат в Nordea. По принцип е важно процесът по 

подбор да се проведе на реалното работно място. Това улеснява адаптацията на кандидати с 

разстройства от аутистичния сектор. В допълнение, по този начин се осигурява по-добро 

разбиране за нуждите на лица с аутизъм и за това как да се стимулира оптималното им 

представяне.  



 

 

- Крайният резултат е, че на 7 от кандидатите е предложена работа в Nordea. Някои от новите 

служители с аутизъм имат формално ИТ образование, докато други са се самообразовали, но 

притежават високо ниво на умения.   

SEMLER GROUP (вносител на автомобили, +2.000 служители) 

Консултант от Specialisterne помага на компанията за внос на автомобили Semler Gruppen с 

извършването на автоматизирани тестове, които са част от системата за поддръжка на комуникацията 

с дилъри и сервизи. Тези системи са изключително важни за дейността на компанията.  

Предизвикателството на клиента: Semler Gruppen е компания, която внася автомобили, мотоциклети 

и селскостопански машини от марки като Porsche, Audi, Lamborghini, John Deere, Seat, Skoda, VW, Ducati 

и Bentley. Комуникацията с дилърите и техните сервизи се осъществява посредством електронната 

платформа AutoCore, която обединява всичко - от оферти, списъци с клиенти, управление на 

документи за продажба до планиране на сервизни работи. Грешките в една функционалност могат да 

повлияят на други части на системата. Следователно, Semler трябва постоянно да извършва тестове на 

автоматизацията, при които да се проверяват съществуващи и нови функционалности, като се 

идентифицират грешки, които трябва да бъдат отстранени.  

Решението: Консултант от Specialisterne е изпратен по временно назначение в Semler Gruppen. 

Консултантът изпълнява различни задачи, свързани с тестването на платформата AutoCore на Semler, 

както и системата за CRM Salesforce. Задачите включват: 

- Разработване на тестове за автоматизация в Java чрез използване на инструмента Selenium 

Webdriver. 

- Тестване на съществуващ и нов софтуер в тестовата среда.  

- Докладване на програмистите. 

- Разясняване на качеството на корекциите, които се правят постоянно в системите. 

NOVO NORDISK 

Чрез планиране и подпомагане на процеса по подбор, Specialisterne помага на Novo Nordisk да наеме 

четирима нови служители с аутизъм на позиции, където специалните умения на кандидатите създават 

стойност.  

Предизвикателството на клиента: За Novo Nordisk разнообразието и интеграцията са приоритети на 

социалната отговорност. С проекта си Opportunity, стартирал през 2013 г., Novo Nordisk има за цел да 

включи лица с аутизъм в персонала си. Основната цел на проекта е да се даде на хората от спектъра 

шанс на пазара на труда, както и възможност за професионално прилагане на уменията им. 9 от общо 



 

 

13 души с аутизъм, участвали в проекта Opportunity, са назначени на работа след изтичане на 18-

месечния срок на проекта.  

Novo Nordisk има работни позиции, които са подходящи с оглед на специалните умения на лицата с 

аутизъм, които включват работа в ИТ сектора като цяло, програмиране и проверка на качеството на 

данните. В последния етап на проект Opportunity, Novo Nordisk търси помощ при наемането на 

четирима нови служители, които ще работят в различни отдели по проверка на качеството, финанси и 

счетоводство, анализ на данните и програмиране.  

Решението: Novo Nordisk стартира партньорство за подбор на кадри със Specialisterne. Процесът по 

подбор е адаптиран към нуждите на Novo Nordisk, базиран на модела на Specialisterne за подбор на 

няколко служители от спектъра едновременно. След като Novo Nordisk идентифицира 4-те отдела, в 

които искат да наемат служител с аутизъм, подборът следва следния процес:  

- Specialisterne организира презентации относно аутизма като цяло и адаптацията на хора от 

спектъра на работното място в Novo Nordisk, Проведени са срещи с ръководителите на 4-те 

отдела, за да идентифицират задачите и очакванията за компетенциите на кандидатите. След 

това Specialisterne изготвя обяви за 4 отделни позиции. Измежду 40 кандидати, Specialisterne 

подбира 20, като всеки от тях участва в еднодневен семинар в Specialsterne за разясняване на 

необходимите компетенции.  

- Подбрани са 8 кандидати за участие в двуседмичен курс, в който са включени различни задачи 

и групови проекти. Първата седмица от курса се провежда в Specialisterne. Тук програмата е 

организирана от Specialisterne с цел разяснение. Втората седмица се провежда в Novo Nordisk 

и включва свързани с работа задачи и представяне на групова задача пред мениджърите на 

отделите.  

- След този процес са проведени интервюта в съответните отдели. Някои от кандидатите 

преминават през няколко интервюта. Четиримата служители са наети за срок от година и 

половина, като ментори от Specialisterne съдействат както на служителите, така и на 

ръководителите на отдели по време на целия процес.  

Конфедерация на датските работодатели (основна организация, 170 служители) 

Консултант от Specialisterne помага на Конфедерацията на датските работодатели да създаде 

допълнителни инструменти за контрол в Excel и SAS за качествен контрол на статистиките за заплати 

от SQL средата на организацията.  



 

 

Предизвикателството на клиента: Генерирането на статистически данни е важна част от работата на 

Конфедерацията на датските производители. В сътрудничество със Statistics Denmark, сред 

отговорностите на Конфедерацията е да подготвя подробна статистика за възнагражденията, която се 

използва като основа при преговори за колективни трудови споразумения и регламентиране на 

социални помощи в Дания. Формулите за изготвяне на статистическите данни са отчасти в Word и 

отчасти кодирани в SQL средата на асоциацията. В допълнение към съществуващия контрол на 

качеството при създаване на статистика, Конфедерацията иска да създаде допълнителен инструмент 

за контрол в Еxcel, за да е по-лесно да се изчисли и провери дали програмистите правилно са 

разтълкували отпечатването на формулите.  

Решението: Консултантът посещава Конфедерацията всеки ден и изпълнява три основни задачи, 

използвайки Visual Basics в Excel и SAS Enterprise: 

- Консултантът сравнява изчисления от SQL кода с математическите формули на асоциацията и 

ги конвертира във файл в Excel, който може да тества отношенията между цифрите. 

Конфедерацията вече има файл за годишната статистика, но иска и такъв за статистика за 

икономическите тенденции.   

- След това консултантът изготвя файл в Excel с валидиране на данните, който компаниите трябва 

да свалят, попълнят и изпратят обратно. Консултантът създава макроси във файла, за да 

провери дали въведената от потребителите информация е коректна.  

- В допълнение, консултантът създава файлове в Excel в SAS Enterprise, които могат да изчисляват 

ключови цифри и следователно да намират възможни несъответствия. Това е направено както 

за годишните статистики, така и за икономическите тенденции. 

YOUSEE (телекомуникационна компания, +1.200 служители) 

- Предизвикателството на клиента: Повтарящото се тестване на смартфони съгласно еднакви 

спецификации всеки път, отнема много време и фокусиране с увеличаващ се риск от грешки с 

напредване на времето. Именно затова през 2008 г. YouSee Mobile обединява силите си със 

Specialisterne.  

- Решението: Трима консултанти от Specialisterne са постоянно наети в YouSee Mobile. Там те 

тестват всички нови смартфони, приложения и услуги преди пускането им към клиентите. 

Работата на Specialisterne спомага за гарантиране на високо качество на продуктите, по-висока 

удовлетвореност на клиентите и по-малко разходи за обслужване на клиенти във връзка с 

оплаквания.  



 

 

SUND & BÆLT HOLDING A/S (Инфраструктурна компания, 100 служители) 

- Като част от модернизацията на системата за управление на Sund & Bælt Specialisterne 

разчиства над 100 работни процеса в Microsoft Visio. 

- Предизвикателството на клиента: Клиентът трябва да прехвърли цялата си документация от 

стара система на местен сървър към нова облачна система. Това означава, наред с други неща, 

че над сто работни процеса трябва да бъдат разчистени. Те описват всички работни процедури 

и са важни за въвеждането на нови служители, които отговарят за мониторинг на магистралата 

на моста Great Belt. За Sund & Bælt е трудно да намери вътрешни ресурси за задачата и съгласно 

политиката на компанията за корпоративна социална отговорност, тя решава да си сътрудничи 

със Specialisterne. 

- Решението: От есента на 2018 г. група консултанти от Specialisterne работи по разчистване на 

работните процеси на Sund & Bælt. Консултантите получават наличните процеси на хартия и ги 

прехвърлят и чистят в Microsoft Visio съгласно инструкциите и желанията на Sund & Bælt. 

 

6.4 Италия 

6.4.1 Проекти и инициативи 
В Италия нашата група идентифицира седем проекта, посветени на наемане на лица с аутизъм, 

финансирани с публични или частни средства:  

 Проекти, базирани на работа в социални и земеделски стопанства (напр. Cascina Rossago; ALI);  

 Проекти за интеграция в частни компании (напр. IDHP) 

 Дейности за самостоятелна заетост (напр. Laboratory of Multimedia Exploration).  

START AUTISMO (Абрузо) 

Проектът “START AUTISMO” (Sistema Territoriale per l’Autonomia e la Realizzazione dei Talenti di persone 

con autismo – Териториална система за независимост и реализация на талантите на хора от 

спектъра) е иницииран в Абрузо с цел подобряване качеството на живот на младежи и възрастни лица 

с аутизъм. Целите на проекта са следните: професионално формиране на „техническа и 

професионална квалификация на хора от спектъра”; подкрепа на хора от спектъра в прехода към света 

на възрастните чрез създаване на мрежа от връзки с местната власт, създаване на специализирана 

работилница (защитени лаборатории), посреднически услуги и стажове; курсове в подкрепа на 

семейства (обучение за родители); промотиране на „добри практики“ за заетост в междурегионален 

и европейски контекст.  



 

 

Cascina Rossago (Ломбардия) 

Cascina Rossago е медицинска резидентна услуга за лица с увреждания, разположена в Павия. 

Основана е през 2002 г. и представлява структура, акредитирана от регион Ломбардия с решение 

VII/16780 от 19 март 2004 г. Това е пилотна структура, специално насочена към възрастни лица с 

аутизъм на базата на модел за фермерски общности. Включването в подходяща среда и подкрепата от 

специализиран персонал осигуряват на настанените в услугата възможност за развитие на уменията и 

постигане на по-високи нива на независимост. Включена е внимателно планирана програма за 

интеграция след период на наблюдение и оценка от страна на мултидисциплинарен екип.  

SWANS (Умбрия) 

Това е пилотен проект на Европейската комисия от 2011 г. в Умбрия. Включени са 40 души с аутизъм 

(на възраст между 16 и 40 години). Целта на проекта е да въведе лицата в работна среда посредством 

подкрепата на супервайзор. Този процес е с продължителност между 2 и 12 месеца. Всички служители 

биват подкрепени от обучен супервайзор/фасилитатор, който постепенно намалява физическото си 

присъствие до достигане на относителна независимост на служителя и изграждане на информираност 

и умения за включване в работната среда. Резултатите са оценени от трима психолози, които следят 

отблизо както показателите за изпълнение на наетите хора от спектъра, така и работната среда като 

цяло. 

ALI (Автономия, работа, интеграция), ASCOT SERVICE CENTRE (Тоскана) 

Ascot Service Centre SRL във Флоренция е структура, насочена към възрастни лица с психично-

когнитивни и социални затруднения. Основният проект има за цел прилагане на модел за обучение и 

заетост в кетъринг дейности и работа на рецепция в туризма, както и в облатта на животновъдство и 

градинарство. Екипът работи в заведение и малък хотел, където се осъществява какро професионално 

обучение, така и предоставяне на възможности за трудова реализация на хора от спектъра. Общата 

цел на проекта е ефективна интеграция на хора с аутизъм на пазара на труда на обикновени договори 

и чрез използване на установените контакти с гимназии и местната публична администрация. 

Social Cooperative in Rignano sull'Arno, Европейски терапевтичен център (CTE) (Тоскана) 

Това е асоциация, разположена във Флоренция, която със своите 40 хектара земя и гори предлага 

възможности за отдих и настаняване на лица с от спектъра и техните семейства. CTE включва различни 

форми на социални предприятия (Кооперативи А и В). Дейностите, организирани от оперативния 

персонал, се фокусират върху включване на хора от спектъра в земеделския сектор. Регионът получава 



 

 

финансиране благодарение на реализираната продукция, която се продава извън защитената 

структура.  

PRO.PIL.E.I. ANFASS (Сардиния)  

Посветен на лица с умствени затруднения и аутизъм, този проект включва активация на ориентация, 

обучение и стажове за интеграция/реинтеграция с цел социално включване, финансова независимост 

и рехабилитация и осигурява подкрепа за запазване на работата. Включени са система от дейности за 

обучение, както и семинари по въпроси, свързани с работа, лабораторни занимания за изграждане на 

баланс на умения и професионален проект, центрове за обучение, напр. мини-преживявания и 

стажове, технически, социални и универсални умения на пазара на труда и подпомагане на 

професионален избор.   

IDHP (EMILIA ROMAGNA) 

Програмата за интеграция и увреждания (IDHP), заедно с Alstom Ferroviaria SPA в Болоня, реализира 

иновативен проект за заетост на младежи и възрастни с аутизъм, функциониращи както във високия, 

така и в ниския спектър. Проектът предвижда предоставяне на стаж за 6 месеца с общо 560 часа, както 

и възможност за подновяване за още 6 месеца. Включени са 5 младежи с високо функциониращи 

аутизъм, на възраст 18-42 години от Болоня и близките провинции. Целта на проекта е придобиване 

на специфични компетенции, дефинирани в индивидуалния проект чрез стаж от тип С (Регионален 

закон 7/2013) и последващата заетост на лица с аутизъм, съгласно Закон 68/99. Конкретните цели на 

проекта могат да се опишат, както следва: опит в работна среда; личностно и социално израстване; 

придобиване на знания и умения, сертифицирани от програми за продължаващо образование; 

верификация и ориентация на индивидуален професионален избор; финализиране на образователния 

опит чрез заетост. По време на стажа организацията предоставя супервайзор, специализиран в работа 

с хора от спектъра. Интервенцията е базирана на обучение за поведенчески умения.  

Laboratory of Multimedia Exploration: пример за дейност за самоуправление (Ломбардия) 

Това е кооператив, създаден от лица с аутизъм и разположен в Милано. Основан е през 2007 г. от хора 

от спектъра, които споделят предизвикателството да намерят удовлетворяваща работа със своите 

технически и професионални умения. Laboratory of Multimedia Exploration предлага пълни услуги в 

областта на уеб дизайн, графичен дизайн, десктоп публикуване и превод.  

Godega4Autism (Венеция) 

Това е проект, чиято цел е да осигури дом и работа за лица с аутизъм. Изпълнява се от нестопанска 

организация на име Fondazione Oltre il Labirinto Onlus. Поддържа се финансово от продуктите, 



 

 

реализирани в структурата, както и от дейности за набиране на финансиране. Godega4Autism е в малко 

село със сграда и земеделска земя с оранжерия. Служителите работят с подкрепата на супервайзор и 

всяка задача се обяснява посредством визуални инструкции. Работните дейности включват събиране 

на  „велосипеди за прегръдки“ (велосипеди за каране в тандем, които имат за цел да помогнат на лице 

с аутизъм да кара безопасно с помощта на друг човек), рециклиране на корк и проекти за местни 

външни организации, като например опаковане на вино.  

 

6.4.2 Национални препоръки  
Регулаторната рамка в Италия показва еволюция в подхода към уврежданията от здравни грижи към 

признаване гарантирането на „качество на живот“. Включването в пазара на труда се счита за 

постигане на добро качество на живот, тъй като може да гарантира придобиване на умения за 

интеграция, т.е. набор от умения, които позволяват на лицето да получи необходимата автономност и 

да има средства, за да се възползва от предлаганите от общността услуги и да активира положителни 

отношения с различни житейски елементи (Cottini, 2009). Конкретно по отношение на аутизма, 

процесът на „нормализация“, който приоритизира значимостта на осигуряване на подкрепа за 

служители от спектъра с цел подобряване на тяхното представяне в нормални функции (напр. 

социални, интелектуални и ръчни функции) се оказва неуспешен, тъй като е мотивиран от въпроса 

„какви симптоми има“ и „как може да се рехабилитира“, което подчертава увреждането и води до 

загуба на автономност и компетентност. Алтернативата, към която се стремят националните 

инициативи, е да се позволи на всяко лице с аутизъм да изразява своята същност и потенциал чрез 

работа по пътя към социална и професионална интеграция.  

Във връзка с това, по-долу сме изброили националните препоръки за подобряване включването на 

служители с аутизъм в работната сила:  

1. Стимули за обучение на работа и стажове в МСП.  За да се подготвят лицата с аутизъм за работа, е 

необходимо да се осигури специфично обучение на работното място и стажантска програма преди 

самото им навлизане в пазара на труда. Впоследствие, доставчиците на професионално образование 

и обучение, които могат да се възползват от програма за обучение на работното място  (alternanza 

scuola-lavoro) трябва да създадат услуга за временно назначаване съвместно с партньорски компании 

с цел развитие на специфични работни умения.  

2. Стимули за МСП за наемане на служители с аутизъм. Независимо, че настоящото законодателство 

насърчава наемането на лица с увреждания чрез предоставяне на данъчни облекчения, трябва да 



 

 

отбележим, че основните стимули и задължения важат за големите компании, като не се споменават 

конкретно микро, малки и средни предприятия, които реално представляват основния компонент от 

работната среда в Италия. По тази причина е необходимо да се промотира култура на интеграция и в 

рамките на тази бизнес система. 

3. Промотиране на култура на социално включване в предприятията. Да се стимулират малките и 

средни предприятия в лицето на мениджъри и служители да признават таланта на хората с аутизъм 

означава да се образоват да инвестират в хората вместо просто да изпълняват ангажименти. 

Следователно, полезно е сред предприятията да се промотира култура на интеграция, която не е 

задължително да противоречи на стремежа към печалба и конкуренция, а може да създаде по-

привлекателен имидж съгласно изискванията на отговорния пазар на труда. 

4. Създаване на персонализирани временни назначения за служители с аутизъм. Както се доказва от 

описаните по-горе случаи, създаването на персонализирани временни назначения за всеки човек с 

помощта на експерти и местните власти е най-доброто решение за ефективна заетост и интеграция на 

лица от спектъра. Когато говорим за лица с аутизъм, няма как да прилагаме един и същ механизъм – 

необходимо е да има персонализиран план на базата на конкретни очаквания, желания, способности, 

потенциал и нужди на конкретния човек. В допълнение, стандартизираните подходи не са подходящи 

при аутизъм, предвид разликите межди отделините хора, които са част от аутистичния спектър. 

5. Обучение за безопасностна работа, адаптирано за компании, в които работят служители с аутизъм. 

В Италия всички предприятия са задължени да провеждат обучение за безопасност за персонала си и 

да избягват рискове за безопасността. В случай на инцидент е важно да има структурирана и 

навременна реакция с цел ограничаване на последствията. Като се има предвид, че дори в обичайни 

условия служителите с аутизъм могат да изпитват трудности при контакт и управление на ситуациите, 

за тях може да е много трудно да се справят при опасни ситуации като земетресение, пожар и др., тъй 

като може да не разпознаят заплахата или да проявят свръхреакция. Във връзка с това, от една страна, 

служителите с аутизъм трябва да получат специално обучение по безопасност на работа, съобразено 

с нуждите им, за да могат да идентифицират опасни ситуации и да се държат по правилен начин. От 

друга страна, колегите им също трябва да бъдат обучени, за да реагират подходящо спрямо служителя 

с аутизъм, ако възникне такава ситуация.  

6. Осигуряване на достъпно професионално обучение за хора от спектъра. В хипертехнологичния 

трудов пазар, където ИТ решения променят начина, по който работим и се обучаваме, трябва да 

следим ограниченията на тези инструменти за служители с  аутизъм. Работодателят трябва да оцени 



 

 

ползите и да определи алтернативни решения, които са по-подходящи за профила и нуждите на 

служителите с аутизъм. 

7. Национален здравен орган (ISS), който да подобрява сътрудничеството с Министерството на труда, 

бизнес сектора и социалните партньори с цел разработване на специални насоки.  

Националните органи трябва да си сътрудничат са предоставяне на официални насоки за компании и 

мениджъри в подкрепа на назначаването на служители с аутизъм. Междусекторното сътрудничество 

между Националния здравен орган и Министерството на труда реално ще гарантира удовлетворяване 

нуждите на двете страни с цел премахване на предразсъдъци и подпомагане на разбирането.  

8. Разработване на допълнителни критерии за оценка/индикатори за работници с аутизъм: Качество 

на живот.  

Тъй като ефективният и персонализиран план, както е посочено по-горе, се фокусира върху 

определяне на желания жизнен опит и цели и необходимата подкрепа за конкретен служител, е 

необходимо да се следи и оценява напредъка на базата на ефективно постигане на лични резултати, 

които се изразяват в: лична удовлетвореност и щастие; подобрено качество на живот; поведенчески, 

функционален, здравословен, клиничен напредък и напредък на средата, като се дава приоритет на 

постигане на лична удовлетвореност и щастие пред подобрени социални, практически и 

интелектуални способности. 

7. АНАЛИЗ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ НА ПРОЕКТА ОТНОСНО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НУЖДИ НА ОБУЧЕНИЕТО  

Аутистичният спектър се характеризира с хетерогенност и това има съществено значение за 

предизвикателствата, пред които са изправени лицата с аутизъм, както и за необходимата им 

подкрепа. Налице е липса на персонализиран план за преход на младите хора с аутизъм. Критериите 

за допустимост до публични услуги зависят обикновено от наличието на интелектуално увреждане, но 

само една трета от лицата с аутизъм имат такова. 

Неизпълнени нужди от подкрепа при прехода в работна среда. Хората от спектъра не получават 

адекватна подкрепа за въвеждане в работна среда през последната година в гимназията, като 30% 

имат три или повече неудовлетворени нужди. Конкретните нужди включват кариерна консултация/ 

обучение по работни и житейски умения. Въпреки необходимостта от предоставяне на подобни 

услуги, е малко вероятно младежите с аутизъм без интелектуални увреждания да получат възможност 

да се възползват от такива.  



 

 

Липса на текуща подкрепа за заетост. За много хора с аутизъм реализацията на пазара на труда или 

продължаването на образованието след средното представлява значително предизвикателство. 

Малкото на брой изследвания, които разглеждат заетост след младежка възраст за хора с аутизъм, не 

показват напредък с течение на времето. Повечето възрастни от спектъра, които са безработни или 

без достатъчна заетост в младежките си години, обикновено не получават заетост и по-късно или имат 

прогресивен спад в независимостта на професионалното осъществяване с течение на времето.  

Добри новини. Слабите резултати по отношение на заетостта не са универсални. Някои възрастни с 

аутизъм успяват да намерят и поддържат заетост. Факторите за успех при намиране и запазване на 

работа не са напълно обяснени, но особено важно е умението да се грижиш за себе си, което 

позволява реализацията на работно място и позволява интервенции. Друг фактор е нивото на 

когнитивно функциониране, тъй като се наблюдава, че  при хората с аутизъм, които имат 

интелектуални увреждания, е по-малко вероятно да намерят работа или да живеят в общността. Има 

обаче недостатъчни данни как да бъде оказана подкрепа на хотата от спектъра, които имат 

интелектуални увреждания да постигнат максималния си потенциал. 

Напоследък се отчитат някои фактори, които влияят върху резултата от работа при лица с аутизъм: по-

напреднала възраст, по-високо образование, липса на комордибност. Следователно особено важно е 

да се обърне внимание при осъществяване на самия образователен процес (подкрепено образование) 

и да се третира в самото начало всеки психиатричен проблем.  

Трябва да се вземат предвид някои мерки за интервенция с цел подобряване успеха при заетост на 

хора от спектъра:   

(a) Подготовка на лицата с аутизъм за преход към света на възрастните. 

(b) Засилване ролята на образование и обучение.  

(c) Подкрепа за семействата (психологическа и икономическа).   

(d) Създаване на нови услуги, които помагат на хора от спектъра да постигнат финансова 

независимост. 

(e) Създаване на целеви работни контексти. 

(f) Разработване на програми за „информираност относно аутизма“ 

(g) Изготвяне на конкретни насоки за заетост.  

Тук даваме примера на проект PAGES, който предоставя списък с препоръки за интеграция на лица с 

аутизъм на работното място.   



 

 

Целта на PAGES (“Pathways for guiding employment skills for Autism“) е да подкрепи компаниите да 

разберат добавената социална и пазарна стойност, която служителите с аутизъм могат да осигурят. 

Проектът дава практически препоръки и насоки, които спомагат за осигуряване на подходящо работно 

място за лица с аутизъм. По-специално, тези препоръки имат за цел да подкрепят работодателите при 

включването в заетост на лица с аутизъм и да им помогнат да намерят подходяща роля за тях.  

Препоръките са структурирани в девет раздела, които отразяват обичайния процес на подбор и 

кариерни етапи: (1) обучение на работното място; (2) пускане на обяви; (3) кандидатстване; (4) 

предварителен подбор; (5) интервю; (6) оферта; (7) последваща информация. 

Обучение на работното място 

Схемите за обучение на работното място като стажове са възможност за стажанта и компанията да се 

опознаят и да планират прехода към работа.  

Ако дадена компания предлага обучение на работното място за младежи, тя ще се сблъска с лица, 

които може да са аутисти, но да нямат поставена диагноза. Стажантите с профил на избягване споделят 

трудности с други лица от аутистичния сектор по отношение на социална комуникация, социален 

контакт и ограничени и повтарящи се модели на поведение, дейности или интереси – за тях ще са 

необходими различни интервенции и подходи. Младежите от аутистичния сектор често се нуждаят от 

рутина, за да могат да разбират света около себе си. Това означава, че може да се затрудняват от 

липсата на структура, например по време на обяд или почивка. Може да им е необходимо по-дълго 

време за обработване на информация и да се затрудняват при социализирането и комуникацията. 

Много от тях искат да се сприятелят, но това е трудно, тъй като им липсват подходящи социални 

умения. Те често биват тормозени, тъй като колегите им не са информирани за особеностите на хората 

от спектъра и не приемат разнообразието. Някои може да имат силни интереси или да им липсват 

умения за организация и планиране, което може да повлияе на умението им да участват в дейности 

през деня. В допълнение, много от хората с аутизъм изпитват трудности с обработването на сетивна 

информация.  Това може да засегне едно или повече от седемте сетива. Сетивата им могат да са хипер- 

или хипочувствителни. Степента на трудност е различна при различни хора и зависи от други фактори, 

като настроение, ниво на стрес и външни стимули. Опитът за справяне с горните предизвикателства по 

време на работния ден може да доведе до безпокойство, предизвикателно поведение и срив. Често 

стажантите аутисти не показват стреса, който чувстват при прехода от училище към работа. 

Поведението на някои младежи с аутизъм може да е предизвикателно по време на този преходен 

период. Това поведение често се дължи на безпокойство, притеснение или сензорна чувствителност. 



 

 

Не винаги за околните е ясно какво го предизвиква, което затруднява контролирането на ситуацията и 

идентифицирането на полезни стратегии. Полезно е да се следи това поведение, за да се разпознава 

моментът, когато започват да се натрупват безпокойство или притеснение. При установяването му 

работодателят може да говори с лицето за това какво би помогнало и да осигури съответната 

подкрепа.  

Ето някои прости съвети, които могат да помогнат на работодателите при адаптацията на стажанти 

аутисти в компаниите им:  

1. Изгответе профил на стажанта. Намерете допълнителна информация относно стажанта, 

включително неговия сензорен профил и предпочитан начин за комуникация.  

2. Свържете уменията със задачите. Търсете съответствие между уменията и интересите на 

стажанта и изискванията на съответната позиция, за да се уверите, че възложените задачи са 

подходящи.  

3. Дефинирайте учебната програма. Подгответе въвеждаща програма и се уверете, че 

обучаемият е знае какво предстои, къде ще се случи, кой ще бъде там, как ще се проведе 

въвеждането и колко време ще отнеме, както и кога ще приключи работният ден.  

4. Определете учебните резултати. Насочете въвеждащата програма към придобиването на 

ключови работни умения (напр. организационни, умения за планиране), както и към 

себепознание и придобиване на увереност.  

5. Фокусирайте се върху социални аспекти. Опростете комуникацията и оставете време за 

обработване на информацията. Използването на истории и въвеждането на програми за 

социални умения като време за разговор може да е полезно.  

6. Създайте график. Използвайте създадена от стажанта рутина или такава, която е взаимно 

договорена и се уверете, че го подготвяте за всяка промяна. 

7. Осигурете подкрепа. Използвайте визуални материали, за да му помогнете по-добре да 

разбере рутината и работния ден; това може да включва ресурси като таймер за време.  

8. Адаптирайте работната среда. Прегледайте работната среда и помислете как може да я 

направите по-удобна. Например, стажант, който се притеснява от шума, може да използва 

слушалки.  

9. Управлявайте стреса. Използвайте скала на стреса, за да превърнете емоциите в конкретни 

понятия. Например, скалата Incredible 5 (Фигура E) е широко използван ресурс сред служители 

с аутизъм, за да се сигнализира на персонала, че чувстват безпокойство и трябва да излязат от 



 

 

помещението. Добра идея може да е да има уговорено безопасно и тихо място за стажантите 

аутисти, където могат да отидат, когато усетят увеличаващо се безпокойство или са 

претоварени от сензорни стимули.  

 

Фигура E. Скалата Incredible 5 (адаптирана от Buron & Curtis, 2003) 

10. Комуникирайте с родителите. Установете добра комуникация с родители/лица, полагащи 

грижа/учители. Те най-добре познават младежа и могат да предложат интервенции. Имайте 

предвид, че е възможно и родителите също да са аутисти.  

Прилагането на тези неформални техники може да помогне на младежите с аутизъм да се чувстват по-

подкрепени по време на програмата за обучение на работното място. Важно е обаче да помните, че 

всяко лице с аутизъм е отделен индивид и това, което е приложимо при един стажант, може да не е 

приложимо при друг.  

Обява за работа и кандидатстване 

Обявата за работа е първата стъпка, с която една компания наема персонал. За понтенциалните 

кандидати обявите са първи досег с организацията. Ако компанията иска да се увери, че обявата не 

изключва определена група кандидати, има изисквания, на които тази обява трябва да отговаря, за да 

бъде тя ефективна и успешна:  

1. Нетуъркинг със свързани с аутизъм организации. Свържете се с организации или социални 

мрежи, които промотират заетост за хора от спектъра, за да имате по-ясна представа и визия 



 

 

за силните страни на кандидатите с аутизъм, както и да получите помощ при планирането и 

обявяването на свободните работни места.  

2. Ясен език. Обявите за работа трябва да бъдат кратки и написани на ясен език. 

3. Важна информация. Обявите трябва да включват основните умения, които се изискват, да 

избягват жаргон или ненужна информация, да се фокусират върху функциите и задачите, които 

ще се изпълняват на позицията.  

4. Прост формат. Обявите трябва да са ясно представени, избягвайки сложен дизайн. Уверете се, 

че логото на компанията е видимо. 

5. Изброяване на необходимите умения. Опитайте се да сте наистина обективни относно 

способностите и опита, които са важни за работата, и пропуснете тези, които не са. 

Длъжностните характеристики и обявите за работа понякога неумишлено включват елементи, 

които могат да откажат потенциални кандидати с аутизъм. Примери за това са „трябва да бъде 

добър комуникатор“ и „необходими са добри комуникационни умения“ или „отлични умения 

за писмена и устна комуникация“. Ако тези умения са жизнено важни за позицията, те трябва 

да бъдат ясно посочени  по отношение на задачите, които следва да се изпълняват (напр. 

способност да говори по телефона, да присъства на събития за нетуъркинг, да говори и работи 

по подходящ начин с лица на различни нива в компанията).  

6. Приемайте хора от спектъра. Уверете кандидатите, че организацията приема различни 

кандидати и насърчава кандидатстването на хора от спектъра. Проведете целева кампания за 

привличане на квалифицирани кандидати от аутистичния спектър.  

7. Дайте контакт за връзка. Добавете информация за контакт за кандидатите, за да могат да 

получат допълнителна информация относно обявата. Този контакт трябва да включва имейл, 

сайт и телефонен номер. Добре е да определите служител, който може да подготви и 

посъветва кандидатите как да кандидатстват за позицията. Важно е да се посочи как може да 

се кандидатства: могат да се предложат различни методи, като имейл или качване на файл в 

сайтове за работа. В повечето случаи обаче ще се проведе присъствено интервю. Друга 

възможност е да се използва писмена комуникация (имейл), но трябва да се избягва телефонен 

разговор; ако процедурата по подбор включва телефонно интервю, много кандидати с аутизъм 

няма да се справят с този етап.  

 

 



 

 

Предварителен подбор 

Предварителният подбор е начална стъпка от процеса по подбор. Целта е да се отсеят кандидатите, 

които не отговарят на профила на позицията. Това включва идентифициране и изключване на лица, 

които няма да се справят добре с предлаганата работа (негативен подбор) и търсене на най-добрите 

кандидати, които отговорят на изискванията (позитивен подбор). Предварителният подбор е дейност, 

при която организацията или компанията подбират определен брой кандидати. Това означава да бъде 

намерен правилният човек за правилната работа. Процесът на подбор е времеемък, защото 

мениджърите по човешки ресурси трябва да оценят дали всеки от кандидатите е подходящ за 

позицията.  

По-долу са включени съвети и препоръки за етапа на предварителен подбор:  

1. Създайте вътрешни политики за подбор. За да се приоритизира наемането на лица с 

увреждания и по-специално аутизъм, компанията трябва да разработи цялостен план за 

подбор на служители. Трябва да има повече от един отговорник за процеса по подбор, за да 

се намали риска от предубеждение или субективност. Необходимо е да се осигури обучение 

относно аутизъм за служителите, особено в отдел „Човешки ресурси“, за да се гарантира, че те 

вземат предвид нуждите на всеки кандидат, както по време на процеса на подбор, така и на 

работното място. Имайте предвид, че няма универсални препоръки, така че определете 

конкретни действия, съобразени с размера на предприятието.  

2. Определете адекватна политика за адаптация. В много компании има погрешно разбиране 

относно разходите за адаптация за служители аутисти. Те обаче могат да повлияят 

положително върху цялата организация на работната среда. Определете политиката на 

компанията, например включване на професионален коуч в процеса на подбор и заетост. Той 

може да създаде универсални инструменти за комуникация, да спомогне създаването на 

графици, стратегии за управление на времето и др. От ключово значение е да осигурявате 

пълна информация, да комуникирате по директен начин и да създавате ясни очаквания.  

3. Комуникирайте ефективно. Бъдете директни. Казвайте точно какво имате предвид и посочете 

какво точно иска компанията. Колкото повече детайли предоставите, толкова по-добре ще Ви 

разбере служителят. Записвайте инструкциите и след устното им комуникиране ги 

потвърждавайте в имейл. Избягвайте индиректни изказвания, включително клишета, намеци 

и идиоми. Създавайте ясни очаквания. Посочвайте подробности като крайни срокове (времеви 

рамки, графици) и резултати (как изглежда, форматиране).  



 

 

4. Комуникирайте ясно. Когато комуникирате с кандидат за работа с аутизъм, е по-добре да 

използвате писмена комуникация (имейл), а не телефонен разговор. Полезно е да сте 

систематични, с ясни инструкции, които са конкретни и кратки. Това ще избегне предаване на 

двусмислени и абстрактни послания, които могат да доведат до недоразумения и трудности за 

кандидата. 

5. Правете разумни корекции и адаптации. В много случаи е налице липса на гъвкавост по време 

на процеса на подбор. Важно е да помислите дали могат да се направят корекции в рамките 

на разумното, за да могат кандидати с аутизъм да отговорят на изискванията на компанията. 

Това трябва са насочва процеса на подбор. Разумните корекции представляват промяна или 

адаптиране на дадена роля, работната среда, начините, по които обикновено се правят 

нещата, за да може квалифицирано лице с увреждане да има равни възможности за заетост: 

1) за гарантиране на равни възможности в процеса на кандидатстване; 2) за да се позволи на 

квалифицирано лице с увреждане да изпълнява важни функции на работа, както и 3) за да се 

позволи на лице с увреждане да получава равни облаги и привилегии в работата.  

6. Извличайте ненаписана информация. Не е сигурно, че едно лице с аутизъм ще може да 

разбере и идентифицира „меките“ умения, особено умения за комуникация и 

междуличностно общуване. Следователно човек от спектъра няма как да се стреми към 

подобряването им. Такива умения няма да бъдат демонстрирани в автобиографията му или по 

време на интервюто, дори и да ги притежава. Проучете задълбочено предходния опит на 

кандидата, с който трябва да сте наясно на етапа на предварителен подбор. Важно е да 

помните, че на този етап компанията търси най-добрия служител за работата и да не забравяте, 

че тази позиция обикновено е по-важна за хора от спектъра, отколкото за останалите 

служители, тъй като е основният източник на социална интеграция. Тя им дава възможност да 

използват своите умения и интереси в структурирана среда с ясни правила и цели. 

Интервю 

Когато работодателите знаят, че пред тях има кандидат от спектъра, могат да се направят известни 

адаптации в процеса на интервюиране. Това са адаптации за лица с увреждания на работното място. 

Понякога е възможно предложенията и изискванията да дойдат директно от кандидата.  

По-долу са някои ключови момента, които компаниите трябва да вземат предвид преди, по време на 

и след интервю с лица с аутизъм.  

Преди интервюто: 



 

 

1. Бъдете информативни. Дайте ясна информация за това какво се очаква на интервюто, колко 

дълго ще отнеме, какво трябва да се донесе и как да се стигне до мястото на интервюто. 

Опишете задачите, които ще трябва да се извършат, както и въпросите, които може да се 

зададат. Дайте възможност за придружител – експерт/коуч (Fostering a barrier-free society for 

people on the autism spectrum, Autism Europe). 

2. Поискайте помощ. Компаниите могат да се обърнат за помощ към социален работник, който 

да присъства на интервюто и да изпълнява ролята на фасилитатор или „преводач“. Той може 

да помогне с: перифразиране на неясни въпроси; поставяне на въпросите в контекст; въпроси 

за получаване на допълнителна информация.  

По време на интервюто:  

1. Искайте конкретни примери. Задавайте ясни и конкретни въпроси, като напр. „Опишете 

професионалния си опит през последните три години“ вместо „Разкажете ми за себе си“. 

Задавайте въпроси на базата на минал опит, особено що се птнася до умения, необходими за 

работата, за която се кандидатства, като „В последната си работа занимавахте ли се с 

архивиране или входиране на данни? Какво процеси или процедури използвахте, за да 

правите това по ефективен начин?“ Избягвайте хипотетични въпроси като „Как според Вас ще 

се справите с работата, ако има много прекъсвания?“. По-добре е подобен въпрос да бъде 

поставен по следния начин: „Помислете за последната си работа. Кажете ни как се справяхте, 

когато хората ви прекъсваха?“. 

2. Насочвайте интервюирания. Помагайте и задавайте допълнителни въпроси, за да получите 

цялата необходима информация. Кажете ясно на лицето, когато отговорът е прекалено дълъг. 

Учтив, но директен начин за това е да кажете: „Благодаря Ви, казахте ни достатъчно за това и 

сега искам да ви задам нов въпрос“.  

3. Тълкувайте правилно езика на тялото. Не забравяйте, че езикът на тялото и контактът с очи 

може да се различават от тези на останалите кандидати и това не трябва да се тълкува като 

липса на интерес към работата. Алтернатива на интервюто е да предложите пробна работа като 

по-подходящ метод за оценяване дали кандидатът разполага с подходящи умения за 

изпълнение на определената роля. За някои работодатели това е по-подходяща възможност 

за оценяване талантите на кандидата от формалното интервю.  

 

 



 

 

Оферта 

Подходът за информиране на кандидата, че е избран за позицията, зависи от предпочитания от него 

стил на комуникация. С избрания кандидат може да се комуникира по телефон, имейл, или да бъде 

поканен за втора среща с цел подробен разговор и обяснение на условията за започване на работа, 

процеса на въвеждане и коментиране на евентуални адаптации. 

За да направите оферта за работа, е важно да следвате тези инструкции, с които да гарантирате 

позитивно приключване на процеса по подбор: 

6. Дайте време.  След като на кандидата е направена официална оферта, работодателят трябва да му 

даде достатъчно време да помисли и да вземе финално решение. Срокът за това трябва да е ясно 

посочен на кандидата. 

7. Прегледайте очакванията от работата. Уверете се, че при офертата за работа са взети предвид 

конкретните нужди на лицето с аутизъм. Това изискване е много важно за осигуряване на работна 

среда, която да му позволи успех на работното място.  

8. Изгответе индивидуален план за заетост. Създайте индивидуален план, насочен към овластяване 

и подкрепа на служителя. Този план трябва да се изготви заедно с и да бъде приет от служителя. 

За да получите подкрепа на този етап, може да ангажирате социалните служби, които да помогнат 

както на компанията, така и на служителя с аутизъм по отношение на самоопределянето и 

самоосъзнаването, както и при обучението на останалите служители, които трябва да бъдат 

предварително запознати с качествата на новия кандидат.  

Последващи дейности 

Наемането на лица от аутистичния спектър все още е рядкост в наши дни, макар че има известен 

напредък в информираността на бизнес общността относно техния принос към пазара на труда.  

Все още има много социални и културни предразсъдъци и грешни вярвания относно способността им 

да работят. Счита се, че са по-ниско квалифицирани и по-малко продуктивни. Наемането на хора от 

спектъра не е приоритет за повечето компании, още по-малко – даването на възможност за развитие 

на професионална кариера. Както беше посочено по-рано, за да се промотира достъп до обикновения 

пазар на труда за лицата с аутизъм, като гаранция за тяхното пълно и ефективно участие в обществото 

при равни условия, е необходимо да се гарантира специфична и специализирана система за подкрепа. 

Една от системите за подкрепа, свързани с работата, е асистираната заетост. Тази методология се 

дефинира като набор от персонализирани услуги и действия, насочени към лицето. По този начин 

лицето с увреждане може да има достъп, да поддържа и да работи в компания с необходимата му 



 

 

подкрепа (професионална или друга). Тази подкрепа е конкретно насочена към лица с увреждания и 

лица, изложени на риск от социална изолация, които са по-застрашени от изключване от пазара на 

труда или имат трудности при достъпа до него.  Тя включва усвояване на технически задачи, но и 

придобиване на социални и комуникационни умения, които са важни за работното място. Един от 

ключовите елементи на асистираната заетост е нейния персонализиран характер, съобразен с нуждите 

на лицето. Хората от спектъра се нуждаят от продължаваща подкрепа по време на професионалния 

живот. Тя може да има различна честота, интензивност и вид (Vidriales, Hernández y Plaza, 2017).  

За да се гарантират последващи действия и професионално ра  звитие, трябва да вземем предвид 

следните елементи:  

1. Осигуряване на подробен график на дейности и време. Една от особеностите на хората с 

аутизъм е трудност при адаптиране към промени в средата и ежедневието. Следователно, те 

се нуждаят от структура и рутина, с които се чувстват комфортно. Важно е да имат ясна 

програма с предварително посочени почивки и седмичен план за работа. Трябва да бъдат 

посочени подробности относно реда и приоритета на всяка задача, както и други важни 

подробности, като срок за изпълнение или календар със задачи. 

2. Комуникирайте просто и ясно. Аутизмът засяга социалната комуникация и взаимодействие и 

социалните умения, така че социалната комуникация може да е голямо предизвикателство в 

работна среда. Например, лицата от спектъра може добре да разбират формалните аспекти на 

езика, но да имат трудности с тълкуването на небуквални значения, като ирония, шеги и 

метафори. Следователно е важно да се избягва двусмислен и абстрактен език. В допълнение, 

те може да се нуждаят от допълнително време за обработване на вербални послания и 

инструкции. Тези инструкции трябва да са ясни, директни и кратки, като се избягва 

двусмисленост. В допълнение, препоръчва се да структурирате информацията и да я 

представяте възможно най-ясно. Може да е полезно да се използват визуални способни, като 

списъци със задачи или пиктограми, както и всяка задача следва да се раздели на отделни 

етапи, за да се осигури възможност за изпълнение по структуриран начин.  

3. Запознайте служителя със социалните правила. Лицата с аутизъм може да имат затруднения с 

извличане на ключовата информация и значение от социалния контекст, когато те не са ясно 

посочени, така че адаптирането на поведението им към неписани социални правила може да 

се окаже голямо предизвикателство. В допълнение, те могат да изпитват трудности при 

разбиране на различните видове отношения и да не коригират езика и поведението си спрямо 



 

 

тях. По тази причина за хората от спектъра може да е полезно на работното място да има списък 

с тези неписани правила, който да се обсъди с някой, което да ги изясни в контекста на 

работата. Обясняването на неписаните правила спомага за избягване и предотвратяване на 

конфликтни ситуации и недоразумения. Примери за това могат са: познаване на йерархията в 

компанията, спазване на дрес код, приоритизиране на задачи и др.  

4. Създаване на подходяща среда. Лицата с аутизъм възприемат стимулите на средата по 

различен начин. Те могат да са хипо- или хиперчувствителни към различни сетивни стимули, 

свързани със зрение, вкус, мирис или допир или проприоцептивни сетива. Важно е да сте 

наясно с това, когато наемате лица с аутизъм, за да може да адаптирате (ако е възможно) 

работната среда към неговите нужди. Например, изкуственото осветление може да бъде 

намалено, лицето може да седи до прозорец, за да използва само естествена светлина, може 

да използва тапи за уши или слушалки, за да минимизира нивата на шум, дори и да няма 

проблем с търпимостта към други хора около себе си. Компанията трябва да е запозната с 

предпочитанията и особеностите на лицето и да осигури подходяща адаптация, за да се 

управляват изискванията към средата.  

5. Идентифициране на социална и естествена подкрепа. Социалната и неформална подкрепа е 

изключително важна на работното място за лицата от спектъра. Този вид подкрепа трябва да 

се ориентира към подпомагане на социалното участие и социална интеграция, както и към 

управлението на трудни ситуации. Тази подкрепа трябва да се предоставя от други работещи 

в компанията или от колеги. Понякога трябва да се следи от супервайзорите, които могат да 

открият новопоявяващи се нужди и да предвидят трудни ситуации за лицето. По време на 

периода на адаптация на работното място, лицето може да получава професионална помощ. 

След периода на адаптация обаче тази професионална помощ трябва да бъде заменена от  

неформална и естествена такава, от страна на други колеги или партньори на работното място. 

Естествената подкрепа трябва да помогне на лицето с аутизъм за справяне с организационните 

задачи или изпълнение на работа, както и със социалните предизвикателства. Интензивността 

на тази подкрепа може постепенно да намалява с повишаване на автономността и 

независимостта на служителя. Тази естествена подкрепа обаче е изключително важна, за да 

помогне на лицата от спектъра да управляват новите изисквания и предизвикателства на 

работното място. Препоръчва се да се определи колега ментор, който може да помага лицето 

с аутизъм, както в работата, така и в управление на социалните изисквания в професионален 



 

 

контекст, като се прави опит за поддържане постоянството на това лице за подкрепа и 

координацията му с формална или професионална система за подкрепа на лицето с аутизъм. 

Заключение 
Настоящият наръчник дава препоръки, които могат да помогнат на компаниите да се адаптират и да 

включат лица с аутизъм на пазара на труда. Наръчникът разглежда комплексността и хетерогенността 

на разстройствата от аутистичния сектор и необходимостта от координиран подход, който интегрира 

интересите и приоритетите на служителя със системата за подкрепа от страна на институции, 

специалисти и семейства. 

Възможно е лицата от аутистичния сектор да бъдат включени в пазара на труда и да бъдат 

възприемани като ценни служители. Доказано е на ниво международен опит в различни социални 

предприятия и кооперативи, че е възможно да се създаде реална работна среда и адаптиран контекст, 

който зачита и увеличава таланта на служителите от спектъра.  

Една компания, която инвестира в наемането на лица от аутистичния спектър, се доказва като 

напредничава и социално отговорна. Това повишава социалната информираност и производителност 

на компанията и допринася за мотивацията и ангажираността на персонала й.  

8. ЧЕТИРИ КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КАЧЕСТВО (KPI) 
Идентифицирахме четири научни и валидирани скали като ключови показатели за качество (KPI). Те 

следва да се използват от експерти невропсихолози за специфична оценка на когнитивните 

способности и умения.  

8.1 WAIS IV (Wechsler СКАЛА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – ЧЕТВЪРТО ИЗДАНИЕ) 

Скалата Вехслер е „златен стандарт“ за когнитивна оценка и най-използваният измерител за 

коефициент за интелигентност IQ (Wechsler, 2003a). Тя съдържа поредица от скали, наречени 

„индекси“, които оценяват различни когнитивни области, включително скорост на обработване, 

работна памет, вербално разбиране и перцептивно разсъждение.  

Ето обобщение на четирите индекса от скалата:  

- Индекс на вербално разбиране (VCI): оценява способността за слушане, развиване и 

изразяване на мисли;  

- Индекс на перцептивно разсъждение (PRI): оценява способността за справяне със задачи за 

решаване на проблеми;  



 

 

- Идекс на работна памет (WMI): оценява способността за запаметяване на нова информация и 

използване на запаметената информация за създаване на резултати;  

- Индекс на скорост на обработване (PSI): фокусира се върху вниманието и способността за 

подреждане на информация за изпълнение на задача.  

8.2 FSIQ (пълна скала на коефициент на интелигентност) 

FSIQ проверява когнитивното функциониране на дадено лице и е разделен на подтестове за 

различните когнитивни функции. 

8.3 GAI (индекс на общи способности) 
GAI е избираем индекс за WISC-IV и WAIS-IV. Той е базиран на основните подтестове за вербално 

разбиране и перцептуално размишение. Резултатите показват обща интелектуална способност, като 

акцентът върху работна памет и скоростта на обработване, които се използват в FSIQ, е намален. 

На теория GAI представлява общите когнитивни способности на дадено лице, ако работната памет и 

способностите за скорост на обработване са сходни по отношение на вербални и невербални 

способности.   

В WAIS-IV, GAI включва три основни подтеста за вербално разбиране (сходства, речник и разбиране) и 

три за перцептуално размишление (дизайн на блокове, матрици и понятия чрез картини).  

8.4 Индекс на когнитивни умения (CPI) 
CPI е избираем индекс за WISC-IV и WAIS-IV. Той разглежда степента, до която лицето обработва 

определени видове когнитивна информация за придобиване на по-висши умения. 

9. ПРИМЕРИ ЗА УСПЕШНО ПРИОБЩАВАНЕ И СВЪРЗАНИ УПРАВЛЕНСКИ 

ПРАКТИКИ В КОМПАНИИ И МСП ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА ПАРТНЬОР 
В тази част от наръчника ще представим примери за успешна заетост на хора от спектъра в държавите 

партньори по проекта. 

9.1 Белгия (Autism-Europe) 
Autism-Europe представя пет успешни примера за включване на лица с Хора от спектъра в Белгия. 

Изказване на Рьоланд 

Позицията е получена чрез Passwerk. С Рьоланд се провежда интервю, в което той обяснява опита си 

като тестов инженер с дългогодишен стаж. По-долу може да намерите част от интервюто:  

- Като човек с аутизъм, кое за теб е най-голямото предизвикателство при изпълнение на задачите ти?  

„За мен най-голямото предизвикателство си остава способността да комуникирам на 

достатъчно високо ниво. Опитвам се да определям най-добрия начин за комуникация на базата на 



 

 

обратната връзка, която получавам. Сега знам някои полезни технически подхода, особено когато 

става дума за събиране на данни.“  

- Коучингът от страна на Passwerk беше ли полезен? Ако да, защо? 

„Коучингът от страна на Passwerk ми позволи да говоря за различни ситуации. Основното 

предимство е, че не трябва да чакам до определен момент веднъж на две седмици, за да се свържа 

с коуч. Разговорът рядко е за „предупредителни сигнали“, обикновено е за това какво бих могъл да 

направя по-добре, за да се справя с определени ситуации. Ако клиентът ме помоли да променя 

начина си на работа, често не ми е толкова трудно да го направя и да се придържам към него.“  

Отзив от Димитри 

Димитри се присъединява към Passwerk през октомври 2020 г. след продължителен процес по подбор 

от почти два месеца, по време на който получава и обучение по тестване на софтуер (ISTQB).  

Димитри има определено „единствено лице за контакт“ в компанията. Виани Маерте, разказва за 

опита си в работата с него: „Основната мисия на Димитри е да отговаря за тестването на всички нови 

разработки във връзка с приложения, както и да бъде неразделна част от екипа, който ги управлява. 

Лично аз вече има възможността да се срещна с консултанти на Passwerk в друга компания, така че 

нямах съмнения. За компанията обаче всичко това беше напълно ново и смятам, че е напълно 

нормално да имат страхове, да се чудят как ще потръгне диалогът с консултанта: какво е приемливо 

да казват и правят, както и какво да избягват. По тази причина в началото на сътрудничеството Passwerk 

предложи среща за повишаване на информираността относно аутизма сред бъдещите колеги на 

Димитри. Това позволи да се намалят част от страховете от самото начало. Мисля, че работата с тестер 

аутист е огромно предимство. Тези хора обикновено са способни да изпълняват една и съща задача 

множество пъти със същото ниво на точност. В допълнение, мисля, че за да се чувства консултантът 

добре в компанията, нещата трябва да се правят постепенно, да не се бърза. Точно това направихме с 

Димитри по отношение на контакта му с други хора. Първоначално оставихме Димитри да работи сам, 

с редовен мониторинг, а след това постепенно го интегрирахме в екипа. Днес Димитри е част от екипа 

и добри участва в сутрешните срещи с около 10 души“.  

Димитри също споделя за опита си в компанията.  

- От какво се гордеете най-много в сътрудничеството си с Forem досега (Forem е Валонската служба за 

професионално обучение и заетост)?  



 

 

„Засега съм особено горд от това колко безпроблемни са взаимоотношенията ми и колко добре 

съм се адаптирал, как се грижат за мен, подкрепят ме и ме насочват различните заинтересовани 

страни. Мисля, че желанието ми до голяма степен е допринесло за работата ми във Forem”.  

- Как гледате на интервенциите на своя коуч в сътрудничеството с Forem?  

„Тези интервенции са много полезни за мен. Те ми позволяват да използвам подкрепа, която, в 

допълнение към информирането ми относно оценката на работата ми за предходната семица, е 

преди всичко психологическа и ми дава увереност, че вървя по план“.  

- Като цяло, доколко сте удовлетворени от сътрудничеството си с Forem?  

“Изключително съм доволен от сътрудничеството си с Forem. По скала от 1 до 10, бих определил 

удовлетвореността си над 8.5. Нещата бързо потръгнаха. Имам чувство за принадлежност. Не 

мисля, че би било необосновано да кажа, че се чувствам като брънка от веригата.“ 

Отзив на Баптист 

Баптист е 24-годишен аутист. От май 2018 г. той работи като коняр в кавалерията на федералната 

полиция, позната на обществеността с мисиите си за поддържане на реда и ескорта, който предоставя 

на кралското семейство. Извън професионалната си дейност Баптист има много хобита. Той е скаутски 

ръководител и капитан на отбор по футбол на закрито. Също така участва в музикална група, пее и 

свири на перкусии. Трябва да се каже, че допреди няколко години социално-професионалната 

интеграция на Баптист далеч не е сигурна и дори се счита за непостижима мечта. Баптист обаче се 

занимава с коне от много години. Той знае как да се грижи за тях, как да ги язди, изключително много 

ги цени. Този опит получава като дете. В крайна сметка това му позволява да получи работа в сектора 

във федерална институция, която е много подходящаза него. Баптист отдавна работи с DiversiCom. При 

навлизането си на пазара на труда, той получава подходящ коучинг и увеличава стажовете си. В края 

на последния от тези стажове, който е във Федералната полиция, Баптист получава предложение за 

работа на пълен работен ден. В различни моменти той и семейството му получават подкрепа от 

DiversiCom в различни административни процедури. Когато Баптист започва работа, DiversiCom 

подготвя интеграцията му в новата професионална среда, както с властите от кавалерията, така и с 

новите му колеги.  

Други отзиви от участници в DiversiCom: 

- “Нуждаех се от помощ, не мислех, че ще се справя сам и се въртях в омагьосан кръг. 

DiversiCom ми предложи подкрепата, от която се нуждаех, за да си възвърна надеждата за 

работа.“  



 

 

- „Преди DiversiCom виждах увреждането си само като нещо негативно, но те изцяло 

промениха мнението ми“.  

- „В допълнение към този нов професионален стимул, изцяло промених мисленето си и си 

възвърнах увереността в себе си!“ 

- „Това е неочаквана помощ. DiversiCom е поел роля, която управлява всички професионални 

аспекти: административна подкрепа, придружаване, последващи действия и др.“  

Отзив на Александре  

Александре започва последната си година в магистратура по гражданско инжинерство в Лувен-ла-

Ньов. Аутизмът му не му пречи да води типичен живот на студент. Преди това е учил в Institut de 

l'Assomption в Ботфорт, под надзора на преподаватели, които са имали огромно желание да използват 

максимално силните му страни. И били прави – Александре е „техният“ финалист на математическата 

олимпиада през 2009 г.! Той се възползва и от възможността да направи първи стъпки в компания BNP 

Paribas Fortis, която му предлага работа в своя Оперативен и инфраструктурен отдел. Задълженията му 

включват създаване на ценови модели, включително устното им представяне пред потребители и 

тяхната адаптация. Ръководителите на екипа му харесват логическия му подход и стремежа му да 

разбере концепциите, преди да се захване за работа. Александре приключва първия си служебен 

ангажимент запознат с ограниченията и предимствата на екипната работа. DiversiCom го свързва с BNP 

Paribas Fortis, участва в първите му интервюта и следи напредъка на стажа му. Също така заедно с него 

проучва възможности за работа, които отговарят на уменията му. Ръководителят на отдела казва: 

„Бяхме много доволни от работата на Александре. Той прие предизвикателството с голямо желание, 

упорство и търпение. Бяхме впечатлени от способността му да учи бързо и независимо и бяхме 

убедени в добавената стойност на неговата работа.“  

 

9.2 България (ЕЦК) 
Участие на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър в обучение и заетост в областта на 

информационните технологии (ИТ) 

Лицата с увреждания в България са сред най-уязвимите към социално изключване групи в страната. 

Настоящата практика е насочена към включването на лица с увреждания в дейности за обучение за 

работа с информационни технологии и заетост в сектора чрез практическо обучение и подкрепа за 

намиране на подходяща работа. Моделът е първоначално разработен през 2007 и 2010 г., като 

пилотният му етап включва 20 младежи с разстройства от аутистичния сектор. Осем от тях се включват 



 

 

в теоретичен и практически стаж в ИТ организации, а трима продължават да работят в компаниите. 

Двама от младежите продължават да работят в ИТ компании на непълен работен ден, а едно момиче  

работи на непълен ден на граждански договор, докато продължава висшето си образование. 

Моделът за включване на младежи с аутизъм се прилага в 4 етапа:  

1) промотиране и анализ – обществото бива информирано за новата социална услуга, прави се 

анализ на нуждите и възможностите за работодатели и лица с аутизъм и техните семейства;  

2) теоретични и практически индивидуални обучения за младежи с аутизъм за работа в ИТ и 

подготовка на работодателите за наемане на младежи с аутизъм;  

3) адаптиране на младите хора към работната среда;  

4) заетост на младежи и ежедневна подкрепа за работодатели и младежи.  

Практиката е разработена, пусната и до 2015 г. обновена от Европейския софтуерен институт – център 

за Източна Европа (учебна организация), Асоциация аутизъм, член на BALIZ (доставчик на социални 

услуги), Българска асоциация на софтуерните компании (BASSCOM), Бургаски свободен университет 

Черноризец Храбър (учебна организация) и Adapta Foundation, Валенсия (изследователска 

организация) на базата на елементи на международни добри практики в областта на подкрепа и 

заетост на лица с аутизъм в ИТ сектора. 

Практиката е разработена и приложена в ИТ компании и организации в България. Иновативното 

естество на практиката се състои в следното: 

- подкрепа за лица с увреждания за участие в профилирано обучение и заетост в реална бизнес среда. 

Практиката досега е да се включват лица с увреждания в защитена работна среда или с икономически 

дейности, изискващи ниски нива на умения;  

- всички участници в моделa на заетост (лица с увреждания, работодатели, семейства, социални 

партньори) трябва да разработят проактивен подход, т.е. всички заинтересовани лица активно 

развиват и адаптират модела.  

Ефект: Моделът е разработен и приложен в София и Варна. Обхваща около 50 семейства на лица от 

аутистичния спектър. Моделът е приложим за всички групи лица с увреждания. Например, в големи 

кол центрове биха могли с предимството да се наемат лица с различни двигателни и други 

увреждания. 

 

9.3 Дания (Specialisterne Foundation) 
Specialisterne Foundation дава седем примера за успешно включване на лица с аутизъм (Дания). 



 

 

КАЗУС 1: NETCOMPANY (ИТ компания, +3.500 служители) 

Отзив на клиента: „Осигурихме на консултанта сътрудник, който го подкрепяше в работата му и 

неформално обядваше с него. Първоначално не го срещахме директно с потребители, които идваха и 

се нуждаеха от помощ. С течение на времето обаче той свикна със ситуацията и вече имаше пряк 

контакт с клиенти. Може би това отне малко повече време, отколкото очаквахме. Внезапно обаче стана 

ясно, че той е използвал това време, за да може да разбере всичко и да гарантира безупречно 

изпълнение на задачите” (Ая Ам, мениджър на Group IT Services, Netcompany).  

КАЗУС 2: NORDEA BANK (банка, +29.500 служители) 

Отзив на клиента: „Тестването на актуализиран и новоразработен софтуер е особено важна и 

значителна част от нашата работа. С консултанта от Specialisterne сме в много сигурни ръце по 

отношение на тестването. Консултантът е фантастичен тестер, който демонстрира стаболност, 

постоянство и винаги се справя страхотно и навреме, независимо от това колко сложна е задачата. 

Никога не се притесняваме да му възложим задача, защото може да сме спокойни, че ще се справи с 

нея по собствен начин – и винаги ще останем изключително доволни.“ 

„Благодарение на опита си при нас, консултантът днес участва в дефиниране на тестови казуси. 

Неговият принос помага за подобряване на работата и продуктите ни“. (Пернил Бигом, ръководител 

екип Portal & Sector, Advisory & Sales Banking, SDC).  

КАЗУС 3: SEMLER GROUP (вносител на автомобили, +2.000 служители) 

Отзив на клиента: „Тестването на нови версии и функции на нашите ИТ системи изисква постоянство и 

изключителен общ поглед върху нещата. Консултантът подхожда към всяка задача еднакво 

внимателно и изпълнява всички задачи по един и същ начин. Това прави нашето тестване 

изключително ефикасно и надеждно. Консултантът бързо забелязва грешки в съществуващи или нови 

функции“.  

„Изключително ценно е за нас, че чрез стабилната работа на консултанта постоянно биваме 

уведомявани за грешки, които трябва незабавно да бъдат отстранени“. (Клаус Торнберг Хойман, 

ръковител тестване, Semler Gruppen).  

КАЗУС 4: NOVO NORDISK 

Отзив на клиента: „Подборът беше толкова добър от самото начало, че всички кандидати във 

финалния двуседмичен курс можеха да заемат позицията с уменията, с които разполагаха. Всички бяха 

много добри. Отделите избраха кого да назначат. Разбира се, имаше много аспекти, свързани с 

личността на кандидатите, но взехме предвид и на кого ще помогнем най-много, като му предоставим 



 

 

работата. Това е ключова ценност в проект Opportunity. След като определихме отделите и с помощта 

на Specialisterne обучихме мениджърите, аз имах само минимално участие в процеса по подбор. Бях 

много уверен в професионализма и компетенциите на Specialisterne. Всичко сработи идеално. Имахме 

голямо доверие и сътрудничество“. (Хенриете Ипсен, консултант ЧР, Novo Nordisk). 

КАЗУС 5: КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ДАТСКИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ (основна организация, 170 служители) 

Отзив на клиента: „Консултантът извърши преглед и откри множество грешки, които беше важно да се 

коригират. Той се справи със задачите изненадващо бързо и успя да ни помогне, като събере формули, 

използвайки SAS. Консултантът също така се справи добре при търсене на разяснения при проблеми, 

които спираха работата му. Не обичаше да губи време. Той работеше добре и беше отлично 

допълнение към ежедневната ни дейност. Харесваше му да се социализира с нас и ясно 

приоритизираше обяда с нас и срещата за сутрешно кафе в петък. Очакваме следващия проект, с който 

да продължи работата си със SAS” (Ларс Кнудсен, ръководител статистика, DA). 

КАЗУС 6: YOUSEE (телекомуникационна компания, +1.200 служители) 

Отзив на клиента: „За над 10 години съвместна работа със Specialisterne, все още не сме имали грешно 

изпълнен тест. Знаем със 100% сигурност, че когато Specialisterne извърши тест, той е направен точно 

както е посочено. Консултантите никога не губят време и не се изморяват като другите тестери; точно 

обратното, те тестват много по-всеобхватно и задълбочено. Качеството на работа на Specialisterne е 

много високо и се работи много бързо. Ако възникне проблем с даден продукт или ако пускането на 

нов продукт бъде забавено, това никога не е по вина на Specialisterne.” 

КАЗУС 7: SUND & BÆLT HOLDING A/S (разработва инфраструктура, 100 служители) 

Отзив на клиента: „Консултантите не само имат отлични познания по Microsoft Visio – те също така 

притежават умението да се фокусират върху задачата, макар че е много монотонна. Времето и 

икономическите разходи за задачата са много разумни и ние сме много доволни от сътрудничеството. 

Когато изпратих образец на работния процес на Specialisterne, получих много бързо готовия резултат, 

а комуникацията и възможните корекции бяха изключително разумни.“ (Карстен Елерс Томсен, 

старши инженер, Процеси и планиране, Sund & Bælt). 

9.4 Италия (LUISS Guido Carli University and Campus Bio-Medico University of Rome) 

LUISS Guido Carli University и Campus Bio-Medico University of Rome също представят пет успешни случая 

на интеграция на възрастни с аутизъм на пазара на труда, описани по-долу: 

КАЗУС 1: “ХОРА С АУТИЗЪМ И ГРАДИНАРИ” 



 

 

Проектът създава възможности за комуникация и интеграция за университети (преподаватели, 

администрация и студенти), институции и хора от научните среди по темата за невроразнообразието, 

професионализма и бизнес общността. 

Предизвикателството: “Autistici & Giardinieri” е проект за овощарство, който е адресиран към млади 

хора с аутизъм, техните семейства, предприемачи и професионалисти. Проектът е разработен от 

Insettopia Onlus и Luiss Guido Carli University и подкрепен от фондация Terzo Pilastro. Той включва 

общността на LUISS University, както и медицински специалисти по младежи и клинични психолози, 

работещи в Aita Onlus. Проектът се фокусира върху нуждите на хората от спектъра, като подкрепа за 

семействата и осигуряване на ефективна възможност за работа за младежите. В допълнение, 

ангажиментът на LUISS има за цел да осигури на студентите различни инструменти за управление и 

разработване на иновативни добри практики за трансфер в различни работни сектори.  

Решението: Целта на проекта е да постави младежи с аутизъм в близост до конкретна учебна дейност, 

като промотира лични и професионални способности за реализиране на реални възможности за 

заетост. Друга цел е да се обърне внимание на възстановяването на социалния живот на младежи с 

аутизъм. През 2018-2020 г. пилотната фаза става установен проект за корпоративна социална 

отговорност с цел прилагане в контекста на университета, предприятия и институции. Проектът се 

характеризира с няколко иновативни елементи в областта на клинични и социални аспекти:  

- Клинична оценка (психологична и поведенческа) на участващите целеви групи;  

- Разделение на хомогенни малки групи на базата на дейността;  

- Специализирано обучение (психолози и преподаватели) в съотношение 1:1 или 1:2; 

- Дейности, управлявани от специализиран персонал (агрономи); 

- Интеграция на умения (клинични и ботанически);  

- Структурирана програма по отношение на място, време и методи на провеждане; 

- Персонализирани дейности на базата на уменията на всеки човек, но включени в общи 

дейности в група; 

- Технически мониторинг;  

- Специализиран контрол от супервайзори (координатор психолог и клинични психолози);  

- Интеграция от колеги без увреждания в работните дейности. 

Добрата практика: Не трябва да се подценяват и ползите за здравните работници и семейства от 

участието в създадената позитивна среда. Проектът представлява иновация в сектора и има за цел 

изграждане на модел за социално включване на младежи от спектъра. Реално проектът може да се 



 

 

счита за добра практика, защото осигурява непрекъсната връзка между университета и работа с фокус 

върху младежи и възрастни. Всичко това е благодарение на силно специализирания персонал, 

работещ по проекта и участието на служители на Luiss в областта на управлението на разнообразието 

чрез създаване на специален учебен курс през 2018 г. Благодарение на проекта започва опис на 

растителността в историческата Villa de Heritz, която днес е една от централите на Luiss. Създаването 

на градината, в която има зеленчуци, плодови дръвчета, лози и маслинови дръвчета се извършва след 

специално обучение, базирано на сътрудничество и интеграция между различни лица.  

Реално проектът създава условия за комуникация и интеграция за университети (преподаватели, 

администрация и студенти), институции и хора от научните среди по темите за невроразнообразието, 

професионализма и бизнес общността. 

КАЗУС 2: “SUPER GIO’” 

Проектът Super Giò НЕ е филм за аутизма, а С аутизма. Това е проект за реципрочността, трансфера и 

интеграцията, защото облагодетелствани от този креативен и управленски опит не са само хора от 

спектъра, а възможност за младите хора изобщо да присъстват и работят на филмови снимки.  

Предизвикателството: Super Giò не е филм за аутизма, а с аутизма. Целта на авторите е да разкажат 

истинската история на човек с аутизъм. Тъй като е почти невъзможно да се играе аутизъм, героят Джио 

се играе от актьор от спектъра. Super Giò има за цел и да бъде лаборатория за хора с аутизъм, които да 

имат възможност да участват в продукцията по време на стаж. Филмовата продукция е част от MOVI 

Production и WEBREAK Production с режисьор Джани Аурели. Други партньори на проекта са 

CuoreMenteLab и Spazio Asperger ONLUS, Università Popolare Eretina A. Martinoia, Panatronics и Digital 

Cinema Crew. В главната роля са Паоло Руфини и Габриеле Дентони (като SuperGiò). 

Решението: Основните цели на този филм са да достигне до възможно най-голяма аудитория, за да се 

повиши информираността и да се покаже, че интеграцията и разнообразието на работното място могат 

да донесат ползи за всички участници. Целта на този проект е да демонстрира, че пълната интеграция 

на лица с аутизъм е полезна за цялото общество: Джио, главният герой, благодарение на своя 

аутистичен ум, може да създава артистични продукти, достъпни за всички. Всъщност целият филмов 

екип може да реализира истинска и искрена продукция чрез взаимодействието си с лица с аутизъм. 

Проектът е базиран на принципа на трансфер, т.е. филмът ще се създаде чрез интеграция между 

филмовия екип и стажанти с аутизъм, създавайки уникална продукт. Филмът ще предложи 

възможности за стаж в следните професионални области за лица с аутизъм: 1 асистент-фотограф; 1 

асистент-сценограф; 1 асистент-актьор; 1 асистент-режисьор; 3 актьори и 2 асистент-продуценти. 



 

 

Филмовият екип ще бъде подкрепен от специалисти в областта (като д-р Роберто Келер, психиатър, 

директор на Регионалния център по разстройства от аутистичния спектър при възрастни в Пиедмонт, 

Италия; д-р Констанца Коломби, главен изследовател – IRCCS, Стела Марис – асистент, Мичигански 

университет и д-р Розария Ферара, психолог, президент на OISMA) с цел управление на дейностите в 

стажа и предоставяне на стажантите значим опит с оглед на сътрудничество и реципрочност.  

Добрата практика: OISMA – лидер в областта на аутизма, е асоциация, чиято цел е включване на 

младежи с аутизъм и развитие на техните умения и автономност. Сред сферите й на дейност 

лабораториите заемат специално място. С оглед на тази перспектива се ражда и идеята за SuperGiò, 

кратък филм, в който момче от OISMA играе главната роля. В допълнение, проектът предлага на 

младежи възможност на работят на снимките, като играят активна роля в обучението и работата. В 

този филмов проект участват и семействата на младежи от двата офиса на OISMA (Рим и Батипаля). 

Организирана е кампания за набиране на средства за реализацията на филма, защото когато става 

дума за кино и социален живот, винаги има голям ентусиазъм, който не се материализира толкова 

лесно! Super Gio е не само филм с аутизъм, но има за цел да бъде лаборатория за лица с аутизъм, които 

имат възможност да участват в създаването на филмовия проект благодарение на започването на 

стажове. Това е проект на реципрочност, превод и интеграция. Не само хората с аутизъм се възползват 

от това преживяване. Всъщност екипът на филма, чрез взаимодействие с хора с аутизъм, ще може да 

създаде истинска продукция. Проектът е добра практика, заради възможностите за интеграция между 

екипа и стажантите от спектъра. Филмът е създаден със съвместни усилия и е уникален продукт, в 

който цялото е много повече от сбора на неговите части. 

КАЗУС 3: „Аз съм на 36 години. От десет години работя като секретар в Детската служба по 

невропсихиатрия в болницата на Витебро на пълна заетост. Намерих тази работа благодарение 

на държавен конкурс за защитени категории. Опитът ми е много положителен. Чувствам 

удовлетворение от работата си и имам добри отношения с моите колеги и работодател. 

Медицинският персонал ме следи още от детството ми, така че се чувствам много интегрирана 

в тази група. Всичките ми колеги и работодателят ми знаят, че съм от спектъра.“ (Л.Ф., секретар, 

Детска служба по невропсихиатрия в болницата на Витебро, Витебро, Тоскана). 

КАЗУС 4: „Аз съм на 37 години. Работя като чиновник в “Cittadella degli Archivi” в Милано, където се 

занимавам с цифровизация на документи. Работата ми е платен стаж (от октомври до декември 

2021 г.) като част от пилотен проект, промотиран от три асоциации за аутизъм: DIESIS, BES и 

CELAV. Намерих тази работа благодарение на Асоциация DIESIS и BES, които се занимават с лица с 



 

 

аутизъм. Следеше ме супервайзор, който ми помагаше да намеря възможности за заетост. 

Опитът ми на работното място е много положителен, защото се чувствам удовлетворена от 

изпълнението на офис задачи, които изискват прецизност и повторения. Не съм срещала проблеми 

на работа и нямам проблеми в комуникацията с колегите и работодателя. Всички хора в моята 

работа знаят, че съм аутист.” (А.Д.А., офис чиновник в “Cittadella degli Archivi” в Милано, 

Ломбардия).   

КАЗУС 5: „Аз съм на 33 години. Работя като продавач на вестници в Рим. Собственик на бизнес съм. 

Това е семеен бизнес и намерих тази работа с помощта на родителите ми. Имам известни 

притеснения, защото се страхувам от икономическото положение, но тази работа много ми 

харесва, защото се срещам с хора и говоря с тях. Всички на работното ми място знаят, че съм 

аутист.“ (К.А.). 
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