



ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ, КОНСУЛТАЦИИ И 

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА С УМСТВЕНИ 

УВРЕЖДАНИЯ 

 

КРИСТИНА МРУГАЛСКА 

 

Правото на труд и работа е неделима част от икономическите, 

социалните и културни права на човека, които гарантират 

реализацията на основните потребности на индивида. Тяхното 

задоволяване дава възможност на хората да получават 

удовлетворение в различните области на личния и обществен живот. 

Следователно, хората с инвалидност, и то независимо от типа 

инвалидност, не могат да бъдат дискриминирани по отношение на 

достъпа до работа; все пак е очевидно, че за да могат да успеят при 

изпълнението на ролята на работници, те се нуждаят от специална 

помощ при преодоляване на различните бариери, издигнати между 

човека и средата от трайното увреждане на организма и 

неприспособената към него среда, разбирана в най-широк смисъл. 

При това трябва да отбележим, че помощта в споменатата област е 

необходима също и на много хора, които са здрави, т.е. тя не е 

специфична потребност, свързана с дисфункцията на организма, 

която формално определяме с понятието инвалидност. 

 

Умственото увреждане и перспективите за работа 

Естествено е, че предприемането на каквито и да било действия 

трябва да бъде свързано с убеждението за значимост на целта и 

съществуването на възможност за нейното постигане. В случай на 

умствено увреждане, все още здраво насадения стереотип, който 

поставя човекът с инвалидност в сферата на безпомощността, на 

вечната незрелост и зависимост, за съжаление извежда на преден 

план потребността от закрила, а не от професионална активност и 






самостоятелност. Обикновено с труда и ролята на работник се 

свързват, преди всичко, понятията за автономия на индивида, за 

отговорност, икономическа и житейска самостоятелност, 

възможността за обучение, упражняването на смислена, социално 

значима професия, умението да се живее и работи съвместно с 

другите. Следователно, този мисловен стереотип е бариера пред 

човека с умствено увреждане при конструктивните подходи и 

действия за създаване на условия, улесняващи професионалната и 

печеливша работа на лицата с умствени увреждания и то независимо 

от степента на тяхната увреденост. 

Често срещано, изведено от мита, е твърдението, че „те не са 

способни да работят, а само да се самообслужват в незначителна 

степен”. В същото време съвременната наука, основаваща на се голяма 

практика в много страни, разруши старите убеждения. Оказва се, че 

способността за работа при хората с умствени увреждания зависи 

преди всичко от възможно най-ранното стимулиране на развитието, 

от необходимостта от рехабилитация, образование, от контактите с 

връстниците в условията на интеграция, от създаването на 

възможности за нормално развитие на социалната същност на 

индивида, между другото чрез активен живот и нормално третиране, 

от професионално ориентиране, провеждано от първите години на 

образованието, от възможността да се ползват професионални 

консултации и адекватно обучение. Нима способността да се 

изпълняват ролите, свързани с професията при хората, които са 

признати за „здрави”, не зависят от същите условия? 

Следователно, трудоспособността, подготовката за работа и 

готовността на лицето с умствено увреждане да започне да работи 

зависят от продължителността на многогодишни, разнородни, но 

координирани рехабилитационни, образователни и социални 

действия, както и от наличието на редица благоприятни фактори. 

Зависят повече от тях, отколкото от степента на иналидност, която не 






е единственият фактор, детерминиращ професионалната съдба на 

човека. От друга страна, работата и свързания с нея обществен живот 

са необходими условия за поддържането на способностите и 

активността на човека. 

В декларацията на МОТ от Кингстън – Ямайка, 1978 г., се казва, че 

умствено увредените лица, дори най-често срещаните случаи, са в 

състояние, след подходяща подготовка и професионално обучение, да 

упражняват широк кръг от трудови дейности, не изискващи 

квалификация или изискващи такава в малка степен, както в 

градовете, така и в селата. 

Това становище подчертава най-важните тези, които в случаите на 

работа с хора, засегнати от умствени увреждания, трябва да се взимат 

под внимание. Развивайки ги е важно да се отбележи, че: 

1. Не само лицата с леки умствени увреждания, но също и тези с 

по-тежки, т.е. с умерена, значителна и дълбока степен на увреждане, 

имат способност да работят; 

2. Възможността за започване на работа пряко зависи от 

подходящите (между другото продължаващи достатъчно дълго) 

подготовка и професионално обучение. Особено значение имат: 

общата психофизическа (например концентриране на вниманието, 

разбиране на задачите, паметта, зрително-двигателната координация, 

умението да се съблюдават условията за безопасност и др.) и социална 

подготовка (например живот в група, съвместна работа), както и 

обучението, насочено към изпълнението на професионалните и 

трудови дейности; 

3. Работата, която лицата с умствени увреждания, най-вече тези с 

по-дълбоките степени на увреденост, могат да изпълняват, не трябва 

да изисква специална квалификация, макар че лицата с леки, дори с 

умерени степени на умствена увреденост могат да бъдат подготвени за 

изпълнението на прости професии или блокове дейности в рамките 

на една професия; 






4. Възгледите относно трудовата заетост на лицата с умствени 

увреждания през последните двадесет години съществено се 

промениха. Това се забелязва преди всичко в сферата на услугите 

(между другото в кулинарното изкуство, пералните услуги, градското 

озеленяване, в помощта при обгрижващите услуги в заведенията за 

стари хора и деца, в търговията, хотелиерството, а също и при 

използването на нови техники в услугите, например попълването на 

база данни), както и в разнообразните производствени дейности най-

вече при конфекционирането, монтажа на дребни елементи, в 

електрониката. 

Много страни се отдалечават от трудовата заетост на тези лица в 

затворени енклави – т.нар. защитени работилници, и преминават към 

спомагателна заетост на отворения пазар на труда. 

Споменатите по-горе промени във възгледите, както и 

практическите действия в тази област, предизвикват нарастване на 

значението на подготовката за работа и за изпълнение на ролята на 

работник. Тук най-важните аргументи са: правото на всеки човек да се 

труди; осигуряването на трудова заетост за лицата с по-малки 

възможности/способности; значително обогатяване разнообразието 

на изпълняваните трудови дейности, както и развитие на трудовата 

заетост на пазара на труда, което се свързва не само с типа работа, но 

също и с потребността от по-добра социална подготовка, в т.ч. и 

повече независимост от умственото увреждане. 

 

Подготовка за ролята на работник и умственото 

увреждане 

Умствените увреждания са инвалидност с глобален характер. 

Макар и в различна степен и по неравномерен начин, те засягат: 

1. Темпа на съзряване и психомоторното развитие; 

2. Функционирането на ориентационно-познавателните процеси; 

3. Комуникативността и развитието на речта; 






4. Развитието на индивидуалността и социалната зрялост; 

5. Темповете на обучение, придобиването на умения и трайността 

на ефектите. 

От гл.т. на периода на възникване и обхвата на смущенията, 

другите недъзи и заболявания, често съпътсващи умствените 

увреждания, в значителна степен влошават състоянието на човека с 

инвалидност. Значителни ограничения предизвикват най-вече: 

● уврежданията на опорно-двигателния апарат вследствие на 

мозъчни увреждания в детска възраст (най-често това е невъзможност 

да се контролират движенията в четирите крайника, което нарушава, 

също така, възможностите на ръцете);  

● уврежданията на зрението, а също и пълната слепота; 

● уврежданията на слуха, а също и пълната глухота; 

● психомоторната превъзбуденост; 

● намаляването на възможностите за контакт, а също и пълната 

форма на аутизъм; 

● психическите заболявания; 

● епилепсията; 

● уврежданията на различни органи и системи на организма 

(между другото на хранителния тракт, отделителната система, 

сърцето); 

● малките съпротивителни възможности на организма при 

различни инфекции и, най-общо, тежкото им протичане. 

При толкова обширно и глобално нарушение на 

психофизическите възможности на организма, всякакви действия, 

насочени към позитивни промени в състоянието на лицето с умствено 

увреждане, имат пряк или косвен рехабилитационен харектер. Като се 

подобрява функционирането макар и на един орган, като се 

ликвидира или намали макар и една дисфункция, се увеличават 

шансовете за развитие и по-добро качество на живота. 






Сферите, които изобщо най-малко се засягат, са емоциите и 

социалната сфера. Затова и те се превръщат в изходен пункт и 

организационна плоскост за всички рехабилитационни усилия. Те, 

също така, в мнозинството от случаите са главния източник за 

мотивиране на усилията, свързани с трудовата заетост.  

Подготовката за работа на лицата с умствени увреждания, и то 

независимо от степента на увреждането им, трябва да взема предвид, 

както изброените по-горе специфични трудности, така и 

положителните черти. Необходимо е да се концентрират усилията не 

само върху тесните професионални способности, но и върху общата 

психофизическа зрялост на личността, както и върху личната и 

социалната активност (в т.ч. върху уменията да се комуникира), а 

също и върху мотивацията за труд като начин за постигане на лично 

удовлетворение, социален престиж и получаване на средства за 

издръжка (лична независимост). 

Като вземем предвид глобалния характер на инвалидността 

трябва да говорим за трудовата заетост по-скоро като за изпълнение 

на разнородни, прости производствени дейности, като за избрани 

професионални дейности, отколкото за професия, макар че това не 

може да се изключи изцяло, най-вече в случаите на лица с лека степен 

на увреденост. 

 

Професионално ориентиране 

Професионалното ориентиране в Полша още не е развито. В 

същото време в западните страни, най-вече по отношение на хората с 

инвалидност, му се отдава голямо значение. Ориентацията е 

продължителен процес, който е част от образователната програма в 

училищата още от първите години на обучението и който съпътства 

активния професионален живот, непрекъснатото обучение и 

преквалификация. Негова задача е добрата подготовка на младия 

човек за навлизане в професионалния живот като му предоставя по-






добро разузнаване в света на професиите и техните характеристики, 

по-добро познаване на собствените възможности, а чрез 

професионалното консултиране и на преференциите, а също и 

овладяване на уменията, свързани с изпълнението на ролята на 

работник. Ориентацията започва от момента на развитието на 

личността на ученика, преминава през избора на пътища за 

образование и квалификация (в случая с лицата с умствени 

увреждания – на подходящо обучение) и достига до професията 

(работата) и личните умения, свързани с нея. 

Професионалната ориентация е приспособена, чрез 

ориентационните цикли, към възрастта и равнището на учениците, 

преминава от въвеждащия етап през наблюдението, следват първи и 

втори ориентационен етап и накрая заключителния етап. Последният 

е предназначен за ученици на 18-19 години. За децата и младежите с 

умствени увреждания е съществено от самото начало тяхното 

обучение да съдържа елементи на бъдещите им социални роли, 

свързани с производствената активност и самостоятелност, както и в 

индивидуалните им училищни програми да се съдържат също целите 

и задачите, които имат влияние върху подготовката им за работа. 

Това е, както може да се предполага, добър път за завършване на 

училище, освен задачите, свързани с общото развитие, както и 

практическата посока, обозначаваща бъдещия живот на възрастния 

човек. 

Като се вземат под внимание споменатите до тук специфични 

черти на умственото увреждане и най-вече забавеното развитие и 

съзряване, в т.ч. и в социалната област, както и особеностите на 

процесите на обучение, протичащи предимно чрез практически 

действия, при съществуването на социална мотивация, а не толкова 

чрез паметта и логическото обучение при съществуването на 

интелектуална или материална мотивация, насищането на учебния 






процес с поетапна професионална ориентация, създава надежди за 

постигане на успехи в областта на трудовата заетост. 

Съществена роля в последния етап на професионалното 

ориентиране и професионалните консултации имат най-вече 

професионалните консултанти, чийто статус в Полша едва сега 

започва да се оформя. 

 

Професионално консултиране 

Професионалното консултиране в процеса на професионалната 

рехабилитация на лицата с умствени увреждания има особена 

важност, най-вече ако се вземе под внимание факта, че то трябва да 

преодолява и решава проблеми по отношение на хора, чието 

психофизическо и социално развитие е в различна степен забавено, 

но може да бъде, с различен успех, стимулирано и направлявано. 

Следователно, професионалното консултиране обхваща лица, чиято 

възраст отговаря на естествената възраст за започване на работа, но 

тяхното възрастово развитие е на по-ниско равнище и се нуждае от 

краткотрайно или дълготрайно (дори до 5-10 години), както 

социално, така и професионално обучение. Умственото увреждане е 

такава инвалидност от рождение или от ранно детство, че само малка 

група от хора, засегнати от него, са в състояние да започнат работа и 

да я запазят без помощта на професионалното ориентиране и 

консултиране, разбирано като продължителен процес (за разлика от 

единичния акт на изследване и консултиране), както и като процес на 

квалификация и/или обучение. Със сигурност може да се твърди, че 

всяко лице с умствено увреждане трябва да бъде обхванато от 

споменатите по-горе действия, докато получи статуса на работник. 

Много е възможно, също така, някои от тези лица да се нуждаят от 

професионални консултации и по време на самата работа. 

Комплексният характер на професионалното консултиране по 

отношение на лицата с умствени увреждания трябва да взема предвид 






сложната специфика на инвалидността (между другото дългия период 

на постигане на съответната, правеща възможно започването на 

работа, социална зрялост и подходящите психофизически 

възможности), наличието на достатъчна информация, касаеща 

различните оферти, както и помощта при избора на работа. Както 

показва опита на страните, които използват подпомаганата заетост, 

особено важна роля в трудовата заетост на лицата с умствени 

увреждания играе професионалния консултант. На базата на 

цялостна характеристика на кандидата за работа той търси 

подходящата за него оферта, а също и програмира евентуалното му 

обучение и го придружава в първоначалния етап на трудовата му 

дейност. По това време неговите задължения са да изпълнява така 

трудовите си дейности заедно с увреденото лице, че то да може да ги 

запомни чрез подражание в съвместната работа. Времевата 

ангажираност на професионалния консултант намалява успоредно с 

усвояването на необходимите на лицето с умствено увреждане 

умения. Ангажираността на професионалния консултант в трудовия 

процес, за която става дума, може да се представи по следния начин: 

 

Време на работа на професионалния консултант и 
компетентност на работника инвалид 

етап на самостоятелна работа  
на човека с инвалидност 

време на работа на 
професионалния 
консултант 
 
                                    компетентност на 
                      работника с инвалидност 

начало на трудовата 
заетост 
 

В Полша още не съществува система за професионална 

рехабилитация на лицата с умствени увреждания. Само малка част от 

тях работят. Работа намират по-скоро хората с лека степен на 






увреденост след завършване на специални училища. Успоредно със 

социалния напредък и необходимостта от възприемането в Полша на 

изискванията, произтичащи от международните стандарти, 

професионалната рехабилитация на лицата с умствени увреждания 

ще трябва да стане предмет на важни концептуални, правни и 

практически разработки. 
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Превод от полски език 
доц. д-р Божидар Ивков 

 

(Преводът е направен по: Mrugalska, K. (1996) Orientacja zawodowa 
oraz poradnictwo i szkolenie zawodowe dła osób z upośledzeniem 
umyslowum. W: Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, № 4 
(150), s. 55-61) 


