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ПОДГОТОВКА НА СЛЕПОГЛУХИТЕ ЛИЦА ЗА РАБОТА1 

(из американския опит) 

 

Тадеуш Майевски 

(експерт към МОТ-Варшава) 

Слепоглухите лица представляват много разнородна група инвалиди. 

Сред тях съществуват лица, които по рождение са слепоглухи, а също така и 

хора, които са загубили слуха и зрението си в по-късен период. Между 

последните могат да се открият също лица, които са слепи от рождение и 

които допълнително са загубили слуха си, глухи по рождение, които 

допълнително са загубили зрението си, а също и лица, които са се родили с 

нормално зрение и слух, но в течение на живота си загубили едновременно 

слуха и зрението си. Освен това, някои лица могат да бъдат засегнати от 

цялостна, а други от частична слепоглухота. Сред последните откриваме 

лица изцяло слепи и недочуващи, изцяло глухи със слабо зрение, както и с 

частична загуба на зрението и слуха. 

 

Възможности за професионален труд на слепоглухите лица 

На възможностите за професионален труд на слепоглухите лица трябва да 

се гледа реално и да се оценяват индивидуално. Наистина, след подходящ 

рехабилитационен процес и обучение слепоглухите лица могат да се 

подготвят за много професионални дейности, но все пак трябва да се помни, 

че липсата на слух и зрение или сериозното увреждане на тези две сетива 

представлява много голяма бариера пред професионалната им кариера. 

                                                           
1 Преводът е направен по: Majewski, T. (1995) Przygotowanie osòb głuchoniewidomych do pracy. Z 
doświadczeń amerikańskich. W: Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, № 4 (146), ss. 73-81, с 
любезното съдействие и разрешение на тогавашния главен редактор на списанието Йежи 
Микулски. 
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Слепоглухите лица показват много различно ниво на възможности за 

извършване на професионална работа. При повечето от тях това равнище е 

за нискоквалифицирана работа. 

Казано най-общо, професионалните възможности на лицата с 

едновременно увреждане на зрението и слуха зависят от редица фактори, а 

именно: 

1) степента на запазените остатъчни зрение и слух; за професионалната 

работа особено важно е частичното запазване на зрението, което може да има 

голямо значение за ориентацията в предприятието и на работното място, а 

също и за извършването на практическите дейности, свързани с конкретната 

работа; 

2) периодът, в който е настъпило увреждането на двете сетива; колкото по-

късно през живота на индивида е настъпил този факт, толкова по-добре, 

защото слепоглухият, когато е бил все още с нормално зрение и слух или 

само сляп, или само глух, е успял да изгради редица умения и форми на 

поведение, съществени за професионалния труд; особено ниско равнище на 

професионалните възможности показват слепоглухите лица по рождение 

или от ранно детство; 

3) общото физическо, психическо и социално развитие, както и степента 

на рехабилитация, или степента на подготвеност за независим живот; 

4) професионалната подготовка, или подходящото професионално 

обучение, приспособено към психофизическите възможности на 

слепоглухите лица; по правило лицата, които в по-късен етап от живота си са 

станали слепоглухи, по-лесно усвояват професионални умения или по-лесно 

се приспособяват към новата професионална ситуация в условията на двоен 

сензорен дефицит. 
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Професионално обучение на слепоглухите лица 

Професионалното обучение е сравнително трудно, като се вземе предвид 

това, че възможностите за работа на слепоглухите лица са изключително 

ограничени. Както показва опита, мнозинството от слепоглухите лица, 

въпреки трудното усвояване на професионални умения, често остават без 

работа. До средата на 80-те години се смяташе, че най-достъпната сфера за 

труд за тези лица е промишлеността. Оказало се, че в следствие на 

механизацията и автоматизацията възможностите за работа на слепоглухите 

лица в тази сфера радикално са намалели. Във връзка с това започнали да се 

търсят други възможности. Днес се смята, че такива възможности за тях се 

отварят в сферата на услугите. 

Анализирайки различните програми за професионално обучение може 

да се твърди, че подготовката на слепоглухите лица за работа протична в 

следните форми: 

1) обучение в предприятия за слепоглухи лица; 

2) индивидуално обучение в обикновени предприятия, или т.нар. 

вътрешнофирмено обучение; 

3) групово обучение в обикновени предприятия; 

4) обучение в предприятия за защитен труд. 

Така представената концепция за професионалната подготовка на 

слепоглухите лица беше разработена на основа представените материали по 

време на конференцията в Париж2. 

 

 

 

                                                           
2 Има се предвид конференцията на тема: „Образование и заетост на слепите и слабовиждащите", 
проведена в Париж от 12 до 15 но-ември 1995 година. 
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Професионално обучение в предприятия за слепоглухи лица 

В тази статия ще се концентрираме върху американския опит. Уилис и 

Уайд3 представят програма за подготовка на слепоглухи младежи в 

Института за Глухи и Слепи в щата Алабама (САЩ), който е училище за 

слепоглухи деца и младежи. Тази програма предвижда два етапа на 

обучение, а имено предпрофесионален и етап на професионално обучение. 

Първият етап се провежда в училището, в подходящо организирани 

работилници, максимално близки до естественото работно място. Целта на 

това обучение е: 

1) въвеждане на слепоглухите ученици на работното място, което е 

подобно и близко до съществуващите работни места на свободния пазар на 

труда в обикновените предприятия; 

2) формиране на основни трудови навици в тези лица; 

3) подобряване на двигателните функции - подобряване на способностите 

за движение и действие; 

4) подобряване на зрително-двигателната координация на слепоглухите 

лица с частично запазено зрение; 

5) подобряване функционирането на сетивното докосване 

6) изработване на общи умения и форми на поведение в работни 

ситуации. 

Когато слепоглухите ученици постигнат необходимото равнище в тези 

области се пристъпва към втория етап от подготовката за труд, а имено 

действителното професионално обучение. Критериите, определящи 

                                                           
3 Willis, D. L., Р. Wade (1986) Training for Life Program, Helen Keller School of Alabama. In: Employment 
Options for Young Adults with Deaf-Blindness. Helen Keller National Centre for Deaf-Blind Youth & Adults. 
Sands Point, New York. 
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преминаването от предпрофесионалното към професионалното обучение, 

са овладените от учениците умения: 

1) самостоятелно придвижване от лекционните зали или интерната до 

работилницата за професионално обучение; 

2) точното пристигане за час; 

3) самостоятелно отиване до и ползване на банята; 

4) присъствие за определено време на своето работно място без 

необосновано прекъсване на работата; 

5) извършване на основните манипулационни действия. 

Периодът на подходящата подготовка за работа е разделен на две фази. 

Първата фаза се извършва в рамките на Института, докато втората е в 

избрани предприятия. 

В Института слепоглухите младежи имат възможност да проверят своите 

професионални възможности в следните сфери: при професионални 

дейности, свързани с приготвяне на храна, поддържане на помещение и цял 

обект, работа в пералня, в офис, градинарска работа и различни технико-

промишлени дейности. Това обучение се извършва в обикновените условия, 

характерни за различните части, намиращи се в Института. Тази фаза 

продължава около 15 седмици и през този период учениците получават 

малко възнаграждение за труда си. Тук става въпрос точно за това те да могат 

да разберат значението на труда като източник на средства за живот, т.е., че 

с изкараните пари може да се купи нещо. За много от учениците това се 

превръща в стимул за търсене на по-добра работа и получаването на по-

голямо възнаграждение, което биха могли да похарчат за себе си. 

Когато слепоглухите ученици достигнат 18 годишна възраст, в по-

нататъшния им образователен процес и подготовка за живота и труда, се 

включва работник, отговарящ за тяхното преминаване към живот в 
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естествена среда (case manager). Kъм неговите задължения спада, също така, 

подготовката на средата, в която те ще живеят след като напуснат 

училището. Сред другите задължения, тези обхващат намирането на 

подходящо място за работа в нормално предприятие или в предприятие за 

защитен труд. С включването на този работник в рехабилитационния 

процес започва т. нар. преходен период (transition period), продължаващ 

около 6 месеца. През този период работникът намира за дадения ученик 

подходящия работодател и подходящото работно място. Същевременно в 

училището продължава по-нататъшната подготовка на слепоглухия ученик 

за работа, като се вземат предвид потребностите, изискванията и условията 

на бъдещото работно място. В подходящият момент ученикът остава 

самостоятелен и преминава следващо обучение, а след това започва работа в 

съответното предприятие. Работникът, който се занимава с ученика, 

продължава да се грижи за него и след напускане на училището. В 

зависимост от потребностите този период може да трае до 18 месеца. Както 

пишат авторите, предприятията, които се наемат да осигурят такова 

обучение в щата Алабама са предимно частни предприятия, местната 

болница и промишлени предприятия за слепи. 

 

Индивидуално обучение в обикновени предприятия 

Вътрешнофирменото обучение се основава на подходящо предаване на 

професионални знания, придобиване на подходящи професионални 

умения и форми на поведение в работните ситуации в самото предприятие. 

Обикновено целта на това обучение е бъдещият работник да бъде подготвен 

да извършва точно определена работа (професионални задачи) или някаква 

професия. Това несъмнено е формата, която е много подходяща за тези 



7 

 

слепоглухи лица, които имат възможност да изучат определен брой 

професионални дейности и ще успеят да действат в работните ситуации. 

Макгинти4 пише, че за период от 5 години Институтът Пъркинс в 

Уотъртаун, щата Масачузетс (САЩ), занимаващ се и със слепоглухи 

младежи, е подготвил много слепоглухи ученици по системата на 

вътрешнофирменото обучение в нормални предприятия. Всяко от 

обучаваните лица е имал индивидуален учител (инструктор) от страна на 

Института, който е обучавал на място даденото лице в определените от 

предприятието професионални задачи. Тези лица били обучавани да 

извършват следните работни дейности: приготвяне на храна, измиване на 

съдове, работа в магазин, помощ в кухнята, работа в пералнята, обслужване 

на различни автомати (събиране на монетите и зареждане с нови стоки), 

помощ на келнера, помощник на портиера, работа в орнажерията, архивар. 

Лицата, подаващи се на тези форми на обучение, се характеризирали със 

следните черти: 

1) били са над 16 години; 

2) мнозинството от тях са имали функционални остатъци от зрение, 

позволяващи им безопасно да се придвижват в познатите помещения; в 

цялата група само 4 лица са били изцяло слепоглухи; 

3) основният начин за комуникация с обкръжението бил жестомимичния 

език; те са успявали да сигнализират за своите потребности също и с други 

методи; 

4) били са в добро здравословно състояние; 

                                                           
4 McGinnity, B. L. (1986) Vocational Training in the Deaf-Blind Program at Perkins School for the Blind. In: 
Employment Options for Young & Adults with Deaf-Blindness. Helen Keller National Centre for Deaf-Blind 
Youth & Adults. Sands Point, New York. 



8 

 

5) били са самостоятелни при извършването на ежедневните житейски 

дейности; 

6) успявали са да спазват условията за безопасност и хигиена на труда; 

7) успявали са да намерят всички помещения на територията на 

предприятието; 

8) отивали са до предприятието и са се връщали в Института с помощта на 

бял бастун или виждащ водач; 

9) успявали са да работят 90 минути без прекъсване и поне 2 часа на ден; 

10) преминали са предпрофесионално обучение, чиято цел е била 

формирането и усвояването на основни професионални умения и 

изработването на подходящи форми на поведение в работните ситуации, 

такива като: системно изпълнение на професионалните задачи, приемане на 

надзора от страна на началника или колегата, поддържане на съответното 

темпо на работа, послушание спрямо лицата поставящи им задачи. 

Както споменава авторката обучението е преминавало в три фази. 

По време на първата фаза се извършвало интензивно запознаване със 

професионалните задачи, оформяло се поведението по време на работа и 

възможностите за осъществяване на непосредствен контакт с другите колеги. 

През тази фаза учителят (инструкторът) е бил през цялото време на работно 

място работейки заедно със слепоглухия ученик и неговите колеги. 

По време на втората фаза учителят е включен по-малко време в 

непосредствена работа със слепоглухия ученик, но е непрекъснато готов за 

интервенция и оказване на помощ в случай, че възникне някакъв проблем. 

Тук основно се набляга на прехвърлянето на отговорността за слепоглухия 

ученик върху ръководителя и неговите колеги. 

По време на третата фаза на обучение ролята на учителя се свежда до 

периодичен надзор и грижи над слепоглухия ученик, както и явяване в 
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предприятието само тогава, когато настъпват специални проблеми или 

възниква необходимост слепоглухото лице да изпълнява други задачи. 

Благодарение на такава форма на вътрешнофирмено обучение 68 

слепоглухи лица са започнали работа в обикновени предприятия. Някои са 

работели на пълно, а други на непълно работно време. Последните са били 

мнозинство. 

Подобна програма за вътрешнофирмено обучение е провеждал 

Националния Център за Слепоглухи Младежи и Възрастни на името на 

Хелена Келър (Helen Keller National Center of Deaf-Blind Youth and Adults) в 

Сейнт Пойнт, Ню Йорк (САЩ). Както пише Дюбнън5, тази програма 

обхващала слепоглухи лица, които не са имали никакъв професионален 

опит, а също и лица,които са имали такъв опит, преди настъпването на 

слепоглухотата. Последните обикновено са се нуждаели от смяна на 

професията или само от известни модификации на професионалните си 

задължения и адаптация на работното място, в следствие на загубавата на 

слуха и зрението или допълнително на слуха или зрението. 

Центърът е провеждал две форми на вътрешнофирмено обучение за 

слепоглухи лица. Едната от тях е обучение в различни места и обекти на 

Центъра, а втората, обучение в нормални предприятия, обикновено 

разположени в близост до Центъра. По време на обучението в рамките на 

Центъра, слепоглухите лица имат възможност да проверят своите 

възможности за работа, като: различни дейности в офис, вписване в 

търговските книги, работа в кафенето на Центъра, помощ в стола при 

раздаването на храна, обслужване на търговските автомати - допълване на 

стоките и събиране на монетите,работа, свързана с поддържане на обекти и 

                                                           
5 Duibnan, L. M. (1986)  The Work Experience Program at Helen Keller National Centre. In: Employment 
Options for Young Adults with Deaf-Blindness. Sands Point, New York 1986. 
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помещения, помощник-градинар, изработване на инструменти за 

поддържане на градини, брайлов коректор, помощник на учителя, 

провеждащ предпрофесионално обучение. 

Преимуществото на тази форма на обучение е в това, че професионалният 

съветник, специалистът по професионални оценки (vocational evaluator) и 

рабтника по проблемите на заетостта, имат възможност непосредствено да 

наблюдават как работи слепоглухото лице, как изпълнява поверените му 

задачи от гл.т. на качеството и количеството, както и как се държи по време 

на работа. Ако има необходимост то тези специалисти имат възможност 

веднага да се намесят и да окажат съответната помощ при решаването на 

възникналия проблем, особено в моментите, когато слепоглухия ученик 

опитва различни начини за комуникиране с колегите. 

В процеса на подготовка за работа в нормалните предприятия извън 

Центъра слепоглухите лица имат възможност да проверят своите 

възможности за извършването на такива видове труд като: работа в магазина, 

в офиси, работа, свързана със сортиране и подготовка на бельото в болница, 

както и ремонт на дребен градинарски инвентар, салонна работа в 

болница,чистене - работа, свързана с подреждане, грижа за животни, работа 

в ресторанти за бързо хранене, работник в център, в дом за хронично болни, 

дейности, свързани с цветарство и поддържане на трева в градини, работа в 

цветарници при оформянето и опаковката на букетите, пакетиране на 

хранителни продукти. 

Слепоглухите лица преминават през обучение в продоволствените 

кооперации, църковните институции, болниците, домовете за хронично 

болни, музеите, библиотеките, ресторантите за бързо хранене, железарии, 

цветарници, колбасарски магазини, предприятия за пакетиране на 
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хранителни продукти. Ползата от тази форма на обучение се основава на 

това, че тя протича от самото начало в нормалната работна среда. 

Един от най-съществените въпроси е откриването на стопански обекти, 

които биха желали да създадат на слепоглухите лица условия за проверка на 

техните професионални възможности (work experience). В Центъра на името 

на Х. Келър този процес преминава през няколко фази. 

1) Когато рехабилитационният отдел прецени,че слепоглухия ученик е 

постигнал необходимото ниво, което позволява да се проверят неговите 

професионални възможности, тогава той избира подходящата за него 

професия и предприятието,където би могъл да я упражнява. 

2) След подходящия избор следва телефонен контакт и визита на 

професионалния (рехабилитационен) съветник в това предприятие. По 

времето на тази визита съветника запознава работодателя или ръководителя 

с характеристиката на слепоглухия ученик, предлаган за обучение. Тогава се 

извършва, също така, анализ на професионалните задачи, които ще трябва 

да изпълнява ученикът. 

3) Следва посещение на слепоглухия ученик, заедно със своя съветник, в 

предприятието за провеждане на професионално интервю, по времето на 

което той демоснтрира уменията и начина си за комуникация. Най-общо 

това са: писане на азбуката с ръка, жестомимичен език, писменост - 

изписване на големи букви и др. Професионалният съветник е на 

разположение и е готов да помогне ако по време на интервюто възникнат 

някакви трудности. 

4) Ако работодателят се съгласи да приеме слепоглухия ученик, за да се 

реализира установената програма за обучение, ученикът е подготвен 

самостоятелно да се придвижва до местоработата си. При липсата на 
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обществени средства за комуникация и твърде голяма отдалеченост, 

Центърът осигурява на ученика транспорт до предприятието. 

5) След тези подготвителни действия започва обучението в 

предприятието, по времето на което съветника е заедно с ученика. Той остава 

толкова дълго, колкото е необходимо, за да може ученикът да придобие 

самостоятелност при изпълнението на професионалните си задължения, 

при придвижването си в предприятието и при комуникацията с колегите. 

6) След това надзорът на професионалния съветник се осъществява чрез 

телефонни разговори и периодични посещения в предприятието. По това 

време той се интересува главно от това, как слепоглухия ученик изпълнява 

професионалните си задължения на фона на здравите работници, както и от 

евентуални трудности и проблеми, които биха наложили неговата намеса. 

Ако равнището на извършваните дейности е незадоволително тогава 

слепоглухия ученик получава препоръка за подобряване на работата си и 

резултатите от нея. 

Периодът на проверка на възможностите и формирането на умения за 

извършване на опрделени професионални дейности продължава от 4 до 10 

часа седмично за период от 6-8 седмици. След този период слепоглухото 

лице се връща в дома, където има възможност: 

1) да започне работа в нормално предприятие, като изпълнява същите или 

подобни задачи, както по време на обучението, при същите условия, при 

каквито са поставени и здравите работници; 

2) да започне работа в нормално предприятие в рамките на т.нар. система 

за поддържаща заетост (supported employment), а професионалния съветник, 

който до момента на усвояванато на пълна независимост в работните 

ситуации, му помага при извършването на съответните действия и 

адаптация към работата; 
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3) да започне работа в предприятие за защитен труд; 

4) да продължи професионалното си обучение в съответното предприятие 

за професионална рехабилитация или в друга обучаваща институция. 

 

Групово обучение в нормалните предприятия 

През 1986 година споменатия вече Институт Пъркинс сформирал 2 групи 

от слепоглухи ученици, за да се проверят професионалните им възможности 

на терена на промишлени предприятия. Това били т.нар. защитени енклави 

(sheltered enclaves), в които работели и здрави работници. Едната група, 

състояща се от пет слепоглухи ученика, била насочена към промишлена 

фурна и те били помощници на пекарите, а към техните задължения 

спадали: сваляне на бисквити от тавите, сортиране по 6 или 10, нареждане в 

кутии на бисквитите, опаковане и измиване на тавите. Те не работели на 

пълен работен ден и нямали задълженията, каквито имали здравите 

работници на същите работни места. Наблюдението върху учениците 

осъществявал служител на Института по проблемите на професионалната 

рехабилитация. 

Вторто предприятие, в което се организирал защитен енклав, била 

фабрика за производство на брайлови машини за брайлов печат за слепи). В 

това предприятие групи от 3-4 ученика работели в такива дейности, като 

монтаж на различни елементи и пакетиране. Те били наглеждани както от 

работниците във фабриката, така и от работници на Иститута. И тъй като 

фабриката била в близост до местопребиваването на учениците, времето за 

тяхното обучение било различно и адаптирано към техните възможности. 
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Обучение в защитени предприятия 

Не всички слепоглухи ученици са били способни да започнат 

индивидуална или групова подготовка за работа в обикновени 

предприятия. По този повод през 1982 г. Института Пъркинс предприел 

действия за настаняване на слепоглухите ученици в локалните предприятия 

за защитен труд. Това били предприятия, предназначени предимно за лица 

с умствени увреждания, за лица с емоционални смущения и лица с тежки 

увреждания на опорно-двигателния апарат. За периода 1982-1986 г. 40 

слепоглухи лица са били обучени в такъв тип предприятия. В три от тях 

учениците са работели при същите условия, както и останалите лица, т.е. без 

специално наблюдение. В останалите три предприятия персоналът на 

Института присъствал през цялото време заедно със слепоглухите ученици, 

оказвайки им евентуална помощ. Това били предприятия от различна 

величина, в които работели от 35 до 300 работници. Слепоглухите лица 

работели в такива дейности, като сортиране, монтаж и пакетиране. 

Както пише МакГинити6, целта на обучението в предприятията за 

защитен труд била да се създадат възможности за тези ученици да формират 

умения за извършване на продуктивна работа, да се научат да работят на 

пълно работно време, както и умения да работят с други хора и 

наблюдаващия персонал. Втората цел била убеждаването на службите, 

занимаващи се с настаняване на работа, че слепоглухите лица могат да 

работят. За съжаление не винаги е възможно да се намери работа за 

слепоглухо лице в производствените предприятия и за тях остава работата в 

предприятията за защитен труд. 

                                                           
6 McGinnity, B. L. (1986) Vocational Training in the Deaf-Blind Program at Perkins School for the Blind. In: 
Employment Options for Young & Adults with Deaf-Blindness. Helen Keller National Centre for Deaf-Blind 
Youth & Adults. Sands Point, New York. 
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В Полша подготовката на слепоглухи лица за работа е започнала през 70-

те години в тогавашния рехабилитационен център на Централния Съюз на 

Кооперациите на Слепите в Бидгошч. Днес такава дейност се извършва на 

терена на специалното училище за слепи деца в Бидгошч, където две 

слепоглухи лица се обучават в производството на трикотаж и обработване на 

метал. 

В заключение трябва да подчертаем, че все по-разпространено става 

убеждението, че слепоглухите лица могат да бъдат подготвени за работа, а 

след това и да работят. Във връзка с това в много страни, притежаващи добре 

развита система за рехабилитация на хората с инвалидност, се създават също 

така и програми за професионална рехабилитация на слепоглухите лица. 

превод от полски език: доц. д-р Божидар Ивков 

 


