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1. Въведение 
1.1. Правна рамка и международни правила за правата 
на хората с увреждания като равни граждани 

Хората с увреждания се сблъскват с дискриминация и бариери, които 
ограничават равноправното им участието в обществото. Те често пъти са 
дискриминирани от правото си да бъдат включени в масовата образователна 
система, да бъдат наети на работа, да живеят самостоятелно в общността, 
да се движат свободно, да гласуват, да участват в спортни и културни 
дейности, да се ползват от социални придобивки, да получават достъп до 
правосъдие, да изберат медицинско лечение и да влязат свободно в правни 
задължения като покупка и продажба на имущество. 

През последните години в световен мащаб има глобална революционна 
промяна за хората с увреждания за да бъдат те защитени и да им бъдат 
гарантирани същите стандарти на равенство, права и достойнство, както на 
всички останали. 

Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета през 2006 г. и 
влязла в сила през 2008 г., сигнализира за „промяна на стигмата“ от 
традиционна, ориентирана към благотворителността, и базирана на 
медицински подходи към уврежданията, до основаваща се на човешките 
права. 

https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=283


Можете да намерите списък на установените от държавата закони в областта на 
защитата на правата на хората с увреждания на следните адреси: 

България 

Ратифицирана Конвенция за правата на хората с увреждания 

Подписана Опционалния протокол на Конвенцията за правата на хората с увреждания 

Конституция на Република България Членове 48, 51 

Кодекс на труда Член 317 и Допълнителна разпоредба 7 

Закон за насърчаване на заетостта 

Закон за защита от дискриминация 

https://www.parliament.bg/bg/const
http://www.noi.bg/legislationbg/codes/816-kt
https://lex.bg/laws/ldoc/2135468610
https://lex.bg/laws/ldoc/2135472223


“Честването на многообразието и овластяването на 
личността са основни послания за правата на човека. 
Конвенцията въплъщава и ясно предава тези послания, като 
предвижда напълно активна роля в обществото за хората с 
увреждания. " 
 

Луиз Арбър 
Бивш Върховен комисар на ООН за правата на човека 



Въпреки конвенцията, която трябва да подобри ежедневието на хората с 
увреждания, все още има много работа, която трябва да се извърши в следните 
области: 
 Архитектурна достъпност 

 Обществени и частни сгради 

 Достъпност на информацията (липса на достъпни формати) 

 Образование 
 Масови училища 

 Спортни съоръжения 

Заетост 
Често фокусът е върху уврежданията на човека, а не върху способностите му 

Преход от защитена заетост към подкрепена заетост 

Участие в приобщаващи / младежки дейности за свободното време   
Дейностите често не са достъпни или са сегрегирани 

 



1. Въведение 
1.2. Хората с увреждания като активни граждани 

80 милиона души с увреждания (около 15% от населението на Европа) се борят всеки 
ден да живеят активно и автономно. 

Автономността означава, че лицето може да избира: 

 Къде и с кого да живее; 

 Какви услуги да използва; 

 Кога и как да взема информирани решения. 

Има много инициативи на ниво ЕС, които се опитват да допринесат за повишаване на 
активния живот и активното гражданство на хората с увреждания.  



Някои области трябва да бъдат адресирани, за да се гарантира по-голямо участие на 
хората с увреждания в нашата общност и обществото като цяло. 

Задайте си следните въпроси за младите хора с увреждания и ще идентифицирате 
тези области: 

Къде и с кого живеят? 

Къде този човек работи / ще работи и как той / тя печели / ще печели пари? 

Какво правят тези млади хора през деня? 

Какво е качеството на техните взаимоотношения с другите по време на 
ежедневните дейности? 

С кого и какви дейности от личен интерес ще извършват? 

Какво е здравето на индивида, както физическо, така и емоционално? 

Какви са техните интереси и възможности за участие в учене и личностно 
израстване? 

Каква е тяхната способност да вземат информирани решения за живота си? 



Как да организираме кампания за повишаване на информираността на младите 
хора относно активното гражданство? 

Независимо от факта, че има много инициативи на национално и европейско 
равнище, които насърчават активното гражданство, реалността е, че хората с 
увреждания все още са изправени пред много бариери, които пречат на достъпа им 
до приобщаващо образование, заетост и обществен живот. 

Това означава, че има голяма възможност за провеждане на кампании за повишаване 
на осведомеността, които да им помагат да бъдат напълно активни и участващи в 
обществото граждани. 

Помислете каква тема на кампания би заинтересувала вашите спомоществуватели. 
Тя може да бъде свързана с: 

 Увеличаване на участието на вашите връстници с увреждания в медийни 
програми на общността; 

 Подкрепяне на хората с увреждания да изразяват своето мнение и позиция по 
социално значими проблеми, които оказват влияние върху цялата младеж; 

 Насърчавне на повече хора с увреждания да заемат лидерска роля в младежките 
организации 



1. Въведение 
1.3. Етичен кодекс* 

Младежките работници са ангажирани с етичната практика в работата си с млади хора (с 
увреждания, но и без увреждания). 

По-специално, следните принципи се отнасят до нуждите на младите хора с 
увреждания: 

 Доверие и конфиденциалност: Никой младеж не може да бъде задължен да 
разкрие своето увреждане. По същия начин, като доверен човек, вие като младежки 
работник не можете да разкриете, че знаете за нечие увреждане, без първо да 
поискате разрешение. 

 Контекст: Младежките работници работят заедно с младите хора в техния социален 
контекст. Широк спектър от контексти влияят върху живота на младите хора, 
включително културата, семейството, връстниците, общността и обществото. 
Младежката работа не се ограничава до улесняване на промените в индивидуалния 
млад човек, а се простира до контекста, в който младият човек живее. 

 Равенство: Практиката на младежките работници насърчава равенството за всички 
млади хора, независимо от фактори като възраст, пол, етническа принадлежност, 
религия, сексуалност, увреждане, местоположение или социално-икономически 
статус. 

* Въз основа на „Етичния кодекс на младежките работници в WA”, 2014 



Овластяване: Младежките работници предполагат, че младите хора са 
компетентни да оценяват и действат в съответствие със своите интереси. 
Младежкият работник се застъпва за младите хора и ги овластява, като прави 
отношенията с тях открити и ясни; като държи отговорни онези, които са на власт 
над младия човек; чрез избягване на зависимост; и като подкрепя младия човек в 
преследването на техните законни цели, интереси и права. 

Задължение за полагане на грижи: Младежкият работник избягва излагането на 
младите хора на вероятността от по-нататъшни вреди или нараняване и е наясно с 
безопасността на другите. 

Прозрачна връзка: Ролята и очакванията, установени между младежкия работник 
и младия човек, и свързаните с тях отношения, ще бъдат уважителни, открити и 
истинни. Интересите на другите заинтересовани страни няма да бъдат скрити от 
младия човек. 



Сътрудничество: Младежките работници ще се стремят да си сътрудничат с други, 
за да осигурят възможно най-добрите резултати с и за младите хора със или без 
увреждания. 

Знания: Младежките работници носят отговорност за актуализиране на 
информацията, ресурсите, знанията и практиките, необходими за изпълнение на 
техните задължения към младите хора с и без увреждания. 

Самоосъзнатост: Младежките работници осъзнават собствените си ценности и 
интереси и подхождат към различията със смирение и уважение. 

Граници: Работните отношения с младежта са професионални отношения, 
умишлено ограничени за защита на младия човек. Младежките работници ще 
поддържат цялостта на ограниченията на ролята си в живота на младия човек. 

Самопомощ: Етичната практика на младежката работа е в съответствие с 
опазването на здравето и благосъстоянието на младежките работници. 

Почтеност: Младежките работници са лоялни към практиката на младежката 
работа, без да я пренебрегват. 



2. Комуникацията между хората като ключов фактор за 
повишаване на осведомеността 
2.1. Какво означава приобщаваща комуникация? 

Можете да разпознаете приобщаващата комуникация въз основа на тези ключови 
характеристики: 

 Комуникационните партньори са в състояние да обменят съобщения, мисли и 
чувства без никакви бариери; 

 Всеки е еднакво ангажиран в комуникацията и е в състояние да изрази мнението 
си; 

 Комуникационните партньори използват различни средства за комуникация, за да 
обменят информация като: 

 говорим език, 

 невербални жестове, 

 интонации, 

 писмени бележки, 

 пиктограми или други изображения, които могат да допълват или заменят словесната 
реч. 



Приобщаващият комуникационен подход насърчава използването на: 

 реч, която е ясна, проста и подходяща за нивото на разбиране на комуникационните 
партньори; 

 език на тялото, който допълва или замества, когато е необходимо, словесни думи; 

 знаци / жестове, които улесняват или заменят словесната реч; 

 жестикулиране, което се прави едновременно с говоренето и в същия ред на 
изричането на думи; 

 снимки, картини, графики и символи, които поддържат устния и писмения език; 

 предмети и обекти, които могат да се използват за хора, местоположения, дейности 
или дори препятствия; 

 интерактивни подходи, като специализиран софтуер, езикови приложения, които 
се използват за хора с проблеми в комуникацията. 



Някои митове за приобщаващата комуникация: 

Вярно или невярно? 

 Приобщаващата комуникация е необходима само когато общуваме с хора с 
увреждания. 

 За да се постигне приобщаваща комуникация, трябва да се обучите или да имате 
специализирана квалификация в областта на специалното образование. 

 Приобщаващата комуникация е трудна и скъпа, което изисква финансова 
подкрепа. 

 



Отговорите: 

Приобщаващата комуникация е необходима само когато общуваме с хора с 
увреждания. 

Невярно: Приобщаващата комуникация трябва да включва всички, независимо от тяхното 
здраве, статус или позиция в общността. 

За да се постигне приобщаваща комуникация, трябва да се обучите или да имате 
специализирана квалификация в областта на специалното образование. 

Невярно: Всеки човек е в състояние да приложи подход на приобщаващо общуване, ако 
разгледа и обърне внимание на нуждите на другите. 

Приобщаващата комуникация е трудна и скъпа, което изисква финансова подкрепа. 

Невярно: Основните ресурси на приобщаваща комуникация са информация и 
информираност за специфичните нужди на всеки отделен човек. Но този вид 
комуникация може да изисква помощни технологии за по-лесно общуване. 

 



2. Комуникация сред младите хора като ключов фактор 
за повишаване на осведомеността 
2.2. Алтернативни методи за комуникация 

Вербалната комуникация не е единственият начин за установяване на 
взаимодействие. Някои от най-използваните методи за алтернативна комуникация 
са: 

Комуникация, подкрепена чрез символи 

Комуникацията чрез символи  
може да улесни разбирането. 

Как бихте използвали символи в дейностите  
на младежката организация? 

 

 



Алтернативна Аугментативна Комуникация (AAК) 

AAК включва всички форми на комуникация, различни от традиционната реч, които 
се използват за изразяване на мисли, нужди, желания и идеи. 

 
Всички използваме AAК, когато: 

правим изражения на лицето или жестове, 

използваме символи или картини, 

използваме жестомимичен език, 

използваме езика на тялото. 

На високо технологично ниво, софтуерът на AAК може да помогне на човек с 
парализа на речта да “говори” отново чрез символи. Много добре познат потребител 
на такъв AAК софтуер беше професор Стивън Хокинг (1942-2018), който заяви: 

"Ние имаме морален дълг да премахнем пречките за участие и да инвестираме 
достатъчно финансиране и експертен опит, за да отключим огромния потенциал на 
хората с увреждания". 



Хаптична комуникация 

Хаптичната комуникация е комуникация чрез докосване. Хаптичната комуникация е 
много полезна, когато взаимодействаме с хора с увредено зрение и слух и хора с 
тежка загуба на слуха и зрението. 

Комуникацията чрез допир обикновено се извършва само от обучени лични / 
социални асистенти / настойници. 

Хаптични сигнали се съсредоточават върху части от тялото, като: 

 горната част на гърба 

 дланта  

 ръката 

Алтернативен, но много по-малко използван метод е “методът на Keller”. Човекът, 
който е сляп, слага палеца си върху брадичката на другия, а пръстите си - върху 
бузата му, за да усетят вибрациите на гласа на човека и движението на устните им 
(вижте видеото за демонстрация от Хелън Келър и Ан Съливан). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GzlriQv16gg


2. Комуникация сред младите хора като ключов фактор 
за повишаване на осведомеността 
2.3. Достъпен текстови формат 

Когато подготвяте писмени материали, свързани с кампанията ви за повишаване на 
осведомеността, трябва да помните, че всички хора с и без увреждания трябва да могат да 
ги четат. 

Има някои основни препоръки за създаване на достъпен текстов формат, върху които можете 
да помислите. 

 Размер на шрифта - минимум размер 12, идеално е да бъде 14 

 Контраст - за слепи и частично зрящи, черно на бяло; за дислексия, тъмно синьо на светлосиньо, 
или черно на жълто (черно на бледо жълто (RGB 255, 254, 227) подхожда на всички) 

 Шрифтове - използвайте sans serif шрифтове; за незрящи и частично зрящи лица, Arial, Universe, 
New Century Schoolbook; за дислексици, sans serif, като Arial или Comic Sans (т.е. Read Regular е 
шрифт, специално предназначен за хора с дислексия, 
http://www.readregular.com/english/dyslexia.html ) 

 Въведете стилове - избягвайте главни букви, подчертаване и курсив 

 Водещо пространство - от 1,5 до 2 

 Удебеленост на буквите - избягвайте бледите тънки букви ; Използвайте удебелен шрифт, за да 
маркирате, вместо курсив или подчертаване 

http://www.readregular.com/english/dyslexia.html
http://www.readregular.com/english/dyslexia.html
http://www.readregular.com/english/dyslexia.html


Подравняване - наляво; избягвайте неравномерното разстояние, то е трудно четимо както 
за дислексиците, така и за хората с проблеми със зрението. 

Дължина на реда - между 60 - 70 символа на ред; редове, които са твърде къси или 
прекалено дълги морят очите. Същото се отнася и за дължината на изреченията и на 
параграфите. 

Параграфи - допълнителни редове между тях. 

Колони - ясно поле между колоните; ако пространството не позволява, използвайте 
вертикалното правило. 

Задаване на текст - избягвайте поставянето на текст около изображения, ако това 
означава, че редовете започват на различни места. Задайте текст хоризонтално, а не 
вертикално. Избягвайте да задавате текст върху изображения 

Помощни средства за навигация - винаги трябва да се появяват на едно и също място. 
Оставете интервал между параграфите. Списъкът със съдържанието и правилата за 
отделни раздели са полезни. 

Стил на писане - къси прости изречения, ясни и кратки. 



Полезни връзки за допълнителна информация относно достъпността на документите: 

 Достъпни материали (печатни и онлайн): 
https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/CodeofPractice.pdf 

 Достъпност на документ: https://support.office.com/en-us/article/make-your-
word-documents-accessible-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d 

 Комуникация подкрепена от символи: http://www.sclera.be/en/vzw/home 

 Шрифтове за дислексия: https://www.dyslexic.com/blog/quick-guide-making-
content-accessible/ 

 Достъпност на Adobe PDF: https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-
pdf-accessibility.html 

https://www.abilitynet.org.uk/quality/documents/CodeofPractice.pdf
https://support.office.com/en-us/article/make-your-word-documents-accessible-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d
https://support.office.com/en-us/article/make-your-word-documents-accessible-d9bf3683-87ac-47ea-b91a-78dcacb3c66d
http://www.sclera.be/en/vzw/home
https://www.dyslexic.com/blog/quick-guide-making-content-accessible/
https://www.dyslexic.com/blog/quick-guide-making-content-accessible/
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/create-verify-pdf-accessibility.html


2. Комуникация сред младите хора като ключов фактор 
за повишаване на осведомеността 
2.4. Алтернативни формати 

Предоставянето на алтернативни формати на печатни материали може да бъде 
полезно: 

 Аудио книги (MP3 / Daisy формати) 

 Прехвърлянето на текст към аудио може лесно да се направи с различни (безплатни) 
(онлайн) софтуери: вградени в някои PDF четци (ADOBE), ODT към mp3 конвертори, Docx 
към mp3 и др. 

 Брайлова азбука за хора с увредено зрение 

 Съществува свободен софтуер за прехвърляне на текст на Брайловата азбука: ODT2Braille 
за OpenOffice.org Writer. 

 Забележка: Много млади хора със зрителни увреждания НЕ знаят как да четат брайлово 
писмо. Затова винаги питайте преди да направите погрешно заключение. 

 Широк печат 

 Това позволява на хората с намалено зрение да четат символите/буквите. 

 Тактилна хартия (3T) - С тази издута хартия можете да създавате хаптични диаграми и т.н. 



2. Комуникация сред младите хора като ключов фактор 
за повишаване на осведомеността 
2.4. Споделена отговорност в комуникацията 

Всички страни споделят отговорността да общуват помежду си ефективно и еднакво. 

Лицето с увреждания също трябва да положи усилия да предостави всякаква 
необходима информация за неговите комуникационни нужди. 

 “Винаги съм готов да отговоря на всички въпроси, които може да имате.” 

 “Ако сметна, че въпросът ви е неудобен, ще ви уведомя.” 

Участниците могат да правят окуражителни изявления като: 

 “Ще ви бъда благодарен, ако можете да ми кажете повече за специфичните си 
нужди.” 

 ”Моля те, кажи ми как мога да ти помогна.” 

 “Има ли нещо, което трябва да се вземе предвид?” 

ВАЖНО: Никога не предполагайте, че знаете по-добре какво точно има нужда 
човекът с увреждане! Попитайте го! 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или 
етични въпроси, които младежките работници трябва да 
обмислят 
3.1. Комуникация в рамките на средата: предизвикателни 
аспекти  

Комуникационен етикет 

Как да разговаряте с хора с увреждания 

Физически увреждания 

Увреждане на зрението 

Увреждане на слуха 

Увреждане на речта 

Интелектуално увреждане 

 

Ами ако кучето водач присъства? 



Етикет на общуване 

 Нашето взаимодействие с хора с увреждания трябва да: 

 Бъде основано на уважение и учтивост; 

 Използва положителен език, при който фокусът е върху лицето, а не върху увреждането 
(например „лице с увреждане на зрението“, вместо „слепият “); 

 Е индивидуализирано, защото всеки човек е различен и няма същите способности; 

 Използва подходящ за възрастта тон (възрастните трябва да се третират като възрастни); 

 Бъде адресирано към лицето с увреждане, а не към придружаващия го. 

 Правене на грешки ... Грешки ще има, но това не е драма. 

 Ако имате съмнения, попитайте човека. 

 Погледнете към човека, когато се обръщате към него и се обръщайте към него по 
име. 

 Предложете помощ, ако е необходимо, но изчакайте приемането на такава и 
инструкции, преди да продължите. 



Общуване с хора с физически увреждания 

 Личното пространство на човек може да включва инвалидна количка или 
патерици. Следователно, не докосвайте инвалидната количка на човек и не го 
премествайте без изричното му разрешение. 

 Създайте и поддържайте контакт с очите на едно и също ниво, доколкото е 
възможно. Затова се опитайте да намерите нещо, на което да седнете, за да 
бъдете на едно ниво с човека с увреждания. 

 Обърнете се към и говорете директно на човека, а не чрез личния му асистент, 
който също може да присъства. 

 Никога не говорете за човека, като че ли той или тя са невидими, не могат да 
разберат какво се казва или не може да говорят сами за себе си. 



Когато общувате лице в лице с ползвател на инвалидна количка, трябва да: 

 Позиционирате себе си така, че човекът да може лесно да поддържа контакт лице 
в лице с вас. 

 Когато имате по-дълъг разговор с хора на инвалидна количка, трябва да заемете 
позиция, която позволява и двете страни лесно да поддържате контакт с очите. 

 Имайте предвид, че инвалидната количка е част от личното пространство, което 
трябва да се спазва по същия начин, както и самия човек. Така че не се 
облягайте или опирайте на инвалидната количка. 



Не поставяйте хора с увреждания на пиедестал или говорете с тях 
покровителствено, като че ли извършването на нормални, ежедневни дейности е 
изключително. 

Винаги уважавайте достойнството на човека, неговата индивидуалност и желание 
за независимост. Ако е необходима помощ в дадена ситуация, не помагайте без да 
питате първо. 

Предложете помощ, ако лицето изглежда има проблеми с отварянето на вратата. 

Никога не покровителствайте хора, които използват инвалидни колички, като ги 
потупвате по главата или рамото. 

Ако звъните по телефона, позволете на телефона да позвъни по-дълго от 
обичайното, за да позволи на лицето да достигне до телефона. 



Общуване с хора със зрителни увреждания: 

 Говорете с индивида, като се приближите до него / нея. 

 Ако познавате човека: първо вземете ръката на човека, когато го поздравявате със 
здравей. 

 Ако не познавате човека: ясно посочете кой сте и говорете с нормален глас. 

 Използвайте думи, които отбелязват началото и края на разговора, например: 
„Бих искал да кажа“ и „Това е всичко, което искам да кажа“, както е уместно. 

 Говорете ясно и нормално. Няма нужда да повишавате гласа си. 

 Не забравяйте, че хората с увредено зрение не могат да разчитат на същите 
визуални подсказки като хора, които имат зрение. Уверете се, че сте изразили 
всякакви мисли или чувства. 

 Когато влезете или излезете от стаята, кажете нещо, което показва вашето 
присъствие или че напускате. Това гарантира, че лицето, което има зрително 
увреждане, няма да бъде смутено, ако говори на празното пространство. 

 



Ако човекът е придружен от куче-водач, не галете кучето, не го хранете или не го 
разсейвайте по друг начин, докато е на повод/каишка. Куче-водач на 
повод/каишка е на работа. 

Никога не докосвайте куче-водач и не го разсейвайте, без първо да попитате 
собственика. 

Когато разговаряте в група, не забравяйте да идентифицирате себе си и лицето, за 
което говорите. 

Ако предлагате място, внимателно поставете ръката на лицето върху гърба или 
ръката на стола, така че човекът да може да намери седалката. 

Не се опитвайте да водите индивида без първо да попитате; позволете на човека да 
държи ръката ви (лакът или рамото в зависимост от личните предпочитания на 
лицето с увреждане на зрението) и да контролира собствените си движения. 

Когато приближавате стълби, споменете колко стълби има на лицето, което 
водите. 

Бъдете описателни, когато давате указания; дайте устна информация на лицето, 
която е визуално очевидна за хората, които могат да виждат. 



Общуване с хора със слухови увреждания 

 Той / Тя носи слухов апарат 

 Използвайте кратки изречения. 

 Ако сте в обществена зона с много шум, помислете за преместване на тихо и 
спокойно място. 

 Ако се обадите на човек с увреден слух, оставете телефона да звъни по-дълго от 
обикновено. Говорете ясно и бъдете готови да повторите причината за 
обаждането и кой сте. 

 Той / Тя използва езика на знаците (жестомимика) 

 Привлечете вниманието на човека, преди да говорите. Опитайте леко потупване по 
рамото, махане или някакъв друг визуален сигнал, за да привлечете вниманието. 



Той / Тя чете по устните: 

Обърнете се към и говори директно на лицето, а не чрез преводача на езика на 
знаците, който също може да присъства. Поддържайте контакт с очите. 

Уверете се, че устата ви е видима. Избягвайте пушенето или дъвченето. Не 
забравяйте да не покривате устата си с ръка или друг предмет, докато говорите, 
ако някои ще ви чете по устните. 

Погледнете директно към човека, докато говорите и говорете равномерно, не 
прекалено бързо / бавно / силно. 

Не преувеличавайте движенията на устата си, тъй като това ще затрудни четенето 
на устни. 



Общуване с хора с речево увреждане 

 Съсредоточете се върху това, което казва човекът. 

 Бъдете търпелив. Използвайте толкова време, колкото ви е необходимо. 

 Не говорете вместо човека с речево увреждане и не се опитвайте да завършите 
изреченията му. 

 Опитайте се да задавате въпроси, които изискват само кратки отговори или 
кимане с главата. 

 Ако не разбирате нещо, което лицето казва, не се преструвайте, че го разбирате! 
Вместо това, го помолете да повтори казаното от него и след това да го потрети, 
ако се налага, за да сте сигурни, че сте разбрали правилно. 

 Понякога личният асистент на лицето може да улесни предаването на думите. 

 Ако имате проблеми с разбирането на лицето, помислете за писането като 
алтернативен начин на общуване. Въпреки това, първо попитайте лицето дали 
това е приемливо. 



Общуване с хора с ментални увреждания 

 Преди да започнете да говорите, уверете се, че сте привлекли вниманието на 
човека: опитайте да изречете името му или да влезете в контакт с очите, за да 
сте сигурни, че имате тяхното внимание. 

 Поддържайте въпросите си прости и вашите отговори лесно разбираеми. 

 Не забравяйте, че езикът на тялото ви е важен, тъй като хората с интелектуални 
затруднения често разчитат на визуални знаци. 

 Бъдете готови да използвате визуална информация или да получавате визуална 
информация от хора с умствени увреждания. 

 Бъдете конкретни и директни. Избягвайте да говорите с резюмета, акроними, 
метафори или игра на думи. 

 Използвайте кратки изречения и прости изрази. 

 Отнасяйте се към лицето като към възрастен. 



Бъдете готови да повторите онова, което казвате, устно или писмено. 

Ако сте в обществена зона с много развлечения, помислете за преместване на тихо 
и спокойно място. 

Бъдете търпеливи, гъвкави и подкрепящи. Отделете време да разберете индивида 
и се уверете, че индивидът ви разбира. 

Предложете помощ при попълване на формуляри или разбиране на писмени 
инструкции и осигурете допълнително време за вземане на решения. Изчаквайте 
обаче предложението ви за помощ да се приеме. Не "прекалявайте" с помощта и не 
покровителствайте. 



 Как да общувате с човек, който има куче водач, чуващо куче или куче помощник 

 Когато срещнете човек с куче водач или чуващо или куче помощник: 

 Е важно да помните ,че кучето е на работа 

 Помнете,че дори и да изглежда,че кучето не изпълнява задача в момента , кучето е все 
още на работа и трябва да поддържа цялото си внимание към човека, който 
придружава. 

Няколко съвета: 

 Първо говорете с човека. 

 Помнете,че кучето има да върши много важна работа. 

 Знайте,че кучето си обича работата и се отнасят добре с него. 

 Помнете ,че кучето е много добре обучено. 

 Учете и другите ,че кучето-водач е на работа. 

 Имайте предвид, че кучето има много важна работа. 

 Имайте предвид, че кучетата-водачи,чуващите кучета и кучетата помощници са 
разрешени на обществени места и в обществени пътнически превозни средства.  

  



Не разговаряйте, не подвиквайте, и не правете звуци на кучето. 

Не докосвайте кучето, без да поискате - и да получите - разрешение 

Не се обиждайте, ако бъдете помолени да не галите кучето. 

Не хранете кучето. 

Не давайте команди на кучето, защото това е работа на собственика. 

Не се обиждайте, ако човек откаже да разговаря за кучето. 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или етични 
въпроси, които младежките работници трябва да обмислят 
3.3. Комуникация в средата: предизвикателни аспекти в 
обществена среда 
Комуникацията на обществени места - кино, спирка, гара, стадиони и т.н. Понякога 

те са: 

Шумни: потърсете тиха зона, където общуването е по-лесно за всички участници, особено 
когато сте в група. 

Липва усамотение: не е добро място за обсъждане на нещо много лично. 

Изискват тишина: викането в киното не е добра идея. 

Поради това настаняването в някои среди може да бъде предизвикателство. 

Естеството на социалните норми: мълчание в опера, театър, кино. 

Сензорни чувствителности: настройки на светлината и звука, звуковата реверберация и др. 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или етични 
въпроси, които младежките работници трябва да обмислят 
3.4. Комуникация в рамките на средата: предизвикателни аспекти 
в усамотена среда 

В дома на лицето с увреждане 

Като цяло средата може да се направи възможно най-достъпна. 

Когато се срещате в нечий друг дом. 

Необходимо е да се разгледат въпросите за достъпността. 

Физическа (архитектурна) достъпност 

Има ли рампа, в случай,че  има няколко стълби? 

Има ли достатъчно широк асансьор в случай на ползвател на инвалидна количка и / или 
много стълби? 

Може ли опасните препятствия да бъдат премахнати? 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или 
етични въпроси, които младежките работници трябва да 
обмислят 
 
3.5. Комуникация в рамките на средата: предизвикателни аспекти в 
училищната среда 

Осигуряване на приобщаваща комуникация в класната стая. 

Виж предишните правила за различните видове приобщаваща комуникация. 

Насърчаване на взаимодействието с връстници в училищните дейности. 

Как да се улеснят такива взаимодействия чрез: 

 Кампания за повишаване на осведомеността сред връстниците 

 Примери / препоръки 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или етични 
въпроси, които младежките работници трябва да обмислят 
3.6. Комуникация в рамките на средата: предизвикателни аспекти 
в работната среда 

Осигуряване на приобщаваща комуникация на работното място. 

Виж предишните правила за различните видове приобщаваща комуникация. 

Насърчаване на взаимодействието с връстниците в работните дейности. 

Как да се улеснят такива взаимодействия чрез: 

 Кампания за повишаване на осведомеността сред колегите 

 Примери / препоръки 



3. Възприемане на обществото: социални, екологични или етични 
въпроси, които младежките работници трябва да обмислят 
3.7. Комуникация в рамките на средата: предизвикателни аспекти 
в дейностите през свободното време 

Осигуряване на приобщаваща комуникация в младежките организации 

Виж предишните правила за различните видове приобщаваща комуникация 

Насърчаване на взаимодействието с връстници в развлекателни дейности 

Как да се улеснят такива взаимодействия чрез: 

Кампания за повишаване на осведомеността сред членовете на младежта 

Примери / препоръки 

Проектът „Изграждане на приобщаваща младежка общност чрез дейности през 
свободното време” (PositiveLeisure4Youth) - 2017-2-BG01-KA205-036419 (01.09.2017 - 
31.08.2019) създаде набор от насоки, как да се гарантира, че развлекателните 
дейности могат да бъдат включени, и достъпни за всички. 

http://www.leisure4youth.eu/
http://www.leisure4youth.eu/


3. Възприемане на обществото: социални, екологични или етични 
въпроси, които младежките работници трябва да обмислят 
3.7. Общуване относно събитие 

Достъпна комуникация 
Достъпни материали за разпространение (алтернативни формати, не само печат, но и електронни 

(mp3 файл и т.н.)) 

Видеоклипове: лесни за четене субтитри 

Аудио: запис в алтернативни формати (достъпен PDF, печат, Брайлова азбука, 
Лесен за четене шрифт) 

Отпечатано: прилагайте препоръките за достъпност, представени по-рано тук 

Осигурете уебсайт, съвместим с WCAG 2.0. 

Осигурете възможност за връзка (телефонен номер и алтернативи като мобилен 
номер за sms / Whatsapp / Skype / Viber, имейл адрес, номер или пощенски адрес, 
Facebook страница с опция Messenger); 

Уверете се, че вашият персонал може да отговори на въпроси относно 
достъпността. 



Вземете предвид и следното: 

Участници със 
слухови увреждания 

Участници с 
обучителни 
трудности 

Участници с 
физически 
увреждания 

Участници с 
проблеми със 
зрението 

• Преводачи на 
жестомимичен език 

• Комуникатори и 
водачи на глухонеми 

• Водещите бележки 
• Реч към текст 

докладчици 
(палантиписти) 

• Оператори за бързо 
набиране на текст. 

• Осигурете писмени 
съобщения в лесен 
за четене формат 

• Стимулирайте 
използването на 
символи и картини в 
презентациите 

• Изпращайте на 
хората всички 
документи преди 
срещата (2 седмици 
по-рано, ако е 
възможно). 

• Уверете се, че 
свободното 
пространство е 
достъпно за 
потребителите на 
инвалидни колички 
на входа, и имат 
лесен достъп до 
изхода. 

• Включете редовни 
почивки и се 
уверете, че те са 
достатъчно дълги. 
Хората, които 
използват кучета-
водачи, се нуждаят 
от време, за да ги 
изведат навън по 
време на почивките. 



Достъпен транспорт 
Осигурете, където е възможно, достъпен транспорт до и от дейностите на кампанията. 

Достъпно местоположение на кампанията (напр. помещения за 
провеждане на събитието) 
За да може да се минава с количка: праговете из цялата сграда трябва да са ниски, а 

малките стъпала трябва да бъдат преодолени с (професионални) рампи. 

Минимизирайте кабелите на пода, за да подобрите безопасността и мобилността на 
гостите, които използват инвалидна количка или са с увредено зрение. 

Предварително планирайте помещението, заедно с потребителите с увреждания, личната 
им помощ и доставчиците на услуги, като например преводачи на жестомимичен език. 

Уверете се, че техническият екип присъства в стаята в началото на дейността на корекции 
в последната минута. 

Полезни източници: 
Достъпни събития: Ръководство за добра практика за персонала, организиращ събития във 

висшето образование  https://www.tcd.ie/disability/assets/doc/pdf/Accessible_Events.pdf 

https://www.tcd.ie/disability/assets/doc/pdf/Accessible_Events.pdf


4. Организиране на кампаниите - действия, ресурси и дейности 
4.1. Стъпки на организирането на кампания 

Планиране   Тема на кампанията 

Защо? 

Какво? 

За кого? 

Как? 
Събитие 

Разпращане на покани по пощата 

Конвенционални масмедии 

Социални медии 



Доставка  Организиране на кампанията 

Практически въпроси 
Достъпен материал за промотиране 

 Включва алтернативни формати, печатни и дигитални (mp3 файлове, и пр.) 

Достъпно помещение 

 Вземете всички мерки за участниците със слухови проблеми, проблеми с ученето, зрителни 
проблеми, физически увреждания 

Достигнете целевата аудитория 

 Формирайте посланието си “Кой?” “Защо?” “Какво?” и пр. 

  Изберете медия / начин 

Приемете една определена времева линия и се придържайте към нея 



Оценяване  Обратна връзка от публиката. 

Текущо състояние на комуникацията и взаимодействието 

Количествените цели, свързани с комуникацията и взаимодействието 
(колко взаимодействие ще се осъществи) 

Качествени цели, свързани с комуникацията и взаимодействието (как ще 
бъде ефективно взаимодействието) 

Събиране на данни от редица интегрирани подходи, включително 
традиционни и нови медии 

Наблюдавайте промените в осведомеността сред ключовите 
заинтересовани страни (разбиране на проблемите, нагласи и наблюдавано 
поведение) 



Определете предизвикателствата: 

Първото ви основно решение е да решите централния проблем/въпрос на 
кампанията си. Това ще помогне да се определят стратегиите, времевата 
рамка, ресурсите и вашата целева аудитория. Те са необходими, за да 
постигнете ефективна кампания. 

Задайте си следните въпроси: 

Защо? 

Какво? 

За кого? 



Съгласяването относно определянето на главния проблем звучи доста 
лесно. 

Има толкова много неща, които пречат на пълното участие на хората с увреждания и 
толкова много примери за промени, които биха могли да бъдат направени за 
подобряване на техния живот. 

Важно е да се съсредоточите върху един въпрос и да се уверите, че действате въз 
основа на него. 

За да постигнете това:  

Осигурите време на вашата група да обсъди всичко докрай. Уверете се, че 
всички са съгласни или приемат фокуса на кампанията 

Уверете се, че всички са съгласни относно най-добрия начин за 
придвижване напред. 



Да се повиши информираността за хората с увреждания сред широката 
общественост (хора с увреждания и хора без увреждания), като се обърне 
внимание на негативните нагласи чрез насърчаване на положителното 
признаване на уменията, нуждите и правата.  

Основен фокус: Достъпно взаимодействие между младите хора. 

Целите на кампанията за информиране на обществеността включват: 

 повишаване на знанията за ежедневието на хората с увреждания 

 повишаване на знанията за проблемите на хората с увреждания; 

 коригиране на неточни идеи за хората с увреждания; 

 насърчаване на по-точен речник по отношение на уврежданията; 

 предоставяне на положителна публичност на младежките организации, 
работещи с хора в неравностойно положение. 

Трябва да сме сигурни, че поставяме ударението върху пълноценните 
човешки права, а не върху благотворителността. 



Ефективната кампания се основава на ясни послания. 

 Посочете проблема, предложеното решение (чрез целта на кампанията) и 
действията, които аудиторията може да предприеме, за да постигнат 
целта на кампанията. 

 Ефективното послание улавя вниманието на целевата аудитория, лесно е 
за разбиране и запомняне и не изисква никакво допълнително обяснение. 

Ефективното съобщение послание трябва да: 

 Резонира с целевата аудитория (и) и оставя трайно впечатление у нея. 

 Посочи проблема ясно и просто, по начин, който показва, без 
преувеличение, че това е сериозен проблем, който изисква спешни 
действия. 

 Предложи решение. 

 Покани аудиторията да предприеме конкретни действия. 



Каквито и да са целите и времевата рамка на кампанията Ви, трябва да има 
последователно ключово послание за: 

 Насърчаване на хората да обсъждат въпросите; 

 Насърчаване на включването на индивидуални различия; 

 Изграждане на практическа осведоменост и знания сред колегите, 
персонала; 

 Насърчаване на обществеността да разглежда хората с увреждания като 
равноправни членове; 

 Подчертаване и справяне с нарушенията на правата на човека; 

 Примери за добри практики от вашата страна; 

 Търсене на перспективи за хората с редица различни увреждания; 

 Осигуряване на достъпна и лесна за разбиране информация на местен 
опростен език; 

Спечелете подкрепа от медиите и други професионални групи. 



Примери за дейности повишаващи осведомеността може да включват: 

Седмици или дни на информираността, преди или след ключово събитие. 

Обществени награди за общностите за насърчаване на достъпа до 
транспорт, образование, заетост, жилища, отдих и т.н. 

Публични четения / подписвания на изказвания и изложби на картини, 
карикатури или снимки от хора с увреждания разказващи за техния живот. 

Празненства, като годишнината от началото на организацията ви или на 
Международния ден на осведомеността за хората с увреждания. 

Радиопредавания за насърчаване на общественото участие. 

Конференции за обединяване на младежките работници и младите хора с 
увреждания за обсъждане на въпроси. 

Проучвания за достъпността в общността. 

Семинари, конференции, арт шоу, спортни събития и др. 



Връзка към друго събитие („piggyback“): 

 Общото събрание на Организацията на 
Обединените Нации обяви  3 декември за 
“Международен ден за осведомеността 
относно уврежданията” и се отбелязва 
ежегодно. 

 Европейски ден на хората с увреждания. 

 Различни събития из целия свят и в 
национални / местни / регионални. 

 Събитие, близко до датата на голямо 
събитие, може да се възползва от неговото 
място и неговата аудитория. 



Подберете аудиторията си: 

След като изберете темата и времевата рамка, трябва много внимателно да 
определите хората, които искате да достигнете чрез кампанията. 

Например, ако се опитвате да подобрите услугите на обществения транспорт, 
трябва да: 
Повишите осведомеността сред широката общественост - както на местно, така и на 

регионално ниво, 

Представите нови идеи или добри примери от други градове или държави, 

Насърчите промяна в законодателството за достъпност чрез разговаряне с политически 
представители, 

Търсене на по-голямо финансиране на системата от доставчиците на услуги. 



Създайте план за действие: 

Разработване на план за действие за организиране на кампания, 
включително: стъпки за изпълнение, времева рамка, роли и отговорности, 
поставяне на цели и постигане на целите. 

Кампаниите могат да обхващат широк спектър от дейности. Например: 
Всичко, което включва млади хора с увреждания, които разбират, учат или правят нещо 

ново; 

Визия за бъдещето; 

Разработване как да се промени нещо в живота на хората с увреждания; 

или да говорите с някой за това, което са постигнали дадени хора с увреждания. 

Този план за действие има за цел да предостави преглед на 
характеристиките на ефективните младежки кампании (т.е. промяна на 
нагласите, знанията и поведението). 



Пример за план за действие: 

Стъпки за изпълнение Съвети 
Планиране и мониторинг Проведено в самото начало на кампанията, трябва да спомогне да се 

изяснят поне следните аспекти: 
• Въпроси, пред които са изправени целевите групи; 
• Нужди на целевата (ите) група (и); 
• Най-добрите канали и начини за комуникация и разпространение 

на съобщението до целевата група; 
• Съдържание на съобщението. 
Изследователските проучвания могат да бъдат използвани за 
идентифициране на целевите групи / канали на кампанията. 

Поставяне на цели • Специфични, измерими, постижими, реалистични, ограничени 
във времето); 

• Краткосрочни и дългосрочни; 
• Подходящи за индивидуални, национални и / или европейски 

цели в областите на образованието за младежта и политиките за 
хората с увреждания. 



Стъпки за изпълнение Съвети 
Целева аудитория Това помага да се определят нуждите на целевата група и 

съответно да се поставят ясни цели и да се подготвят по-
конкретни и подходящи за групата съдържания на 
кампанията. 

Послание Трябва да бъде разработено така, че да обхване вниманието 
на целевата аудитория, да предложи приемливо решение за 
решаване на проблема и да мотивира за социална промяна. 

Ангажиране на заинтересованите 
страни 

Разработчиците на кампании трябва да планират да привлекат 
различни заинтересовани страни в кампанията: 
• Политици 
• Младежки работници, обучители 
• Младежки организации 
• НПО, работещи с / за хора с увреждания 
• Доброволци 
• Други съответни групи 

Мотивация на персонала Мотивираният персонал и ангажираните заинтересовани 
страни допринасят за устойчивостта и успеха на кампанията. 



Стъпки за изпълнение Съвети 

Комуникационни канали Това би спомогнало за максимално таргетиране на целевата група. 

Управление на ресурсите • Планирано и правилно управление на човешките и финансовите 
ресурси. 

• Изготвени стратегии / планове за събиране на допълнително 
финансиране. 

• Широк обхват на услугите. 
• Непрекъснато наблюдение и оценка на кампанията, така че тя да 

бъде възобновяема и рентабилна. 

Многосекторен е пример 
за терминология, която е 
много формална за 
целевата аудитория 

Хармонията в кампаниите и националните / международните цели е 
полезна и може да бъде от полза за повишаване на видимостта и 
влиянието на кампанията, както и в намирането на нови възможности 
за финансиране, поддръжници и партньори и т.н.  



Всички стъпки са взаимно свързани.  

Всеки показател е важен за успеха на кампанията и за гарантиране на 
високо качество. 

Опитът и броят на заинтересованите страни, участващи в кампанията, 
могат да повлияят на видимостта и влиянието на кампанията. 

Устойчивите човешки и финансови ресурси и постоянният мониторинг 
могат да допринесат за повишаване на гъвкавостта и адаптивността на 
кампанията. 

Тази взаимосвързаност подчертава значението на един всеобхватен подход 
при разработването на кампания. 



В междуличностното общуване, iMessage (аз Послание) или iStatement (аз 
Становище) е твърдение за чувствата, вярванията, ценностите и т.н. на 
лицето, което говори, обикновено изразено като изречение, започващо с 
думата “I” (аз), и е противопоставено на "you-message (ти-послание) или " 
you-statement " (ти-становище), което често започва с думата "ти" и се 
фокусира върху лицето, с което се говори. 

Томъс Гордън (1918 - 2002) 

 

4. Организиране на кампаниите - действия, ресурси и 
дейности 
4.2. „Аз послание“ 



„Аз посланието“ насърчава младите хора да бъдат асертивни и да: 

 Признават, че всички хора имат много различни умения и таланти; 

 Обмислят собствените си бъдещи цели и стъпки, които ще трябва да 
предприемат, за да ги постигнат; 

 Разглеждат концепциите за стойността, лоялността и производителността 
в социалната среда; 

 Разбират, че неправилните предположения създават пречки за хората с 
увреждания в социалния живот и на работното място; 

 Осъзнаят, че чрез собствените си убеждения и нагласи могат да играят 
важна роля за подобряване на възможностите за хората с увреждания; 

 Оценят важността на работата за идентичността и самочувствието на 
човека. 



Ефективното използване на “Аз послания” и положителната оценка могат да 
дадат на младежките организации следните ползи: 

Предлагане на местни решения за местните проблеми. 

Интерес от местните медии от това, което правите. 

Показване на ползите за цялата общност от променящото се статукво. 

Показване на младите хора с увреждания като ценни и активни членове на 
общността. 

Отражение на социален модел на уврежданията. 



Основни ползи от използването на социални медии за достъпна кампания за 
взаимодействие: 

 Улеснява пряката комуникация / взаимодействие с младите хора (с увреждания). 
 Споделянето на информация онлайн позволява на организациите да достигнат директно до всички, 

с които са свързани онлайн, включително с други организации на гражданското общество и 
активисти за правата на хората с увреждания. 

 Създава онлайн присъствие за кампания. 
 Ако дадена кампания няма уебсайт или не използва социални медии, за донорите и други 

организации е трудно да знаят, че организацията съществува, особено ако те не са от една и съща 
страна. Това също помага на организацията да получи подходящо признание за работата, която 
върши. 

 Предлага повече начини за споделяне на ключово послание за кампания. 
 Наличието на онлайн присъствие помага на другите да научат за мисията и целите на организацията 

и да видят примери за типа проекти, върху които организацията работи. 

4. Организиране на кампаниите - действия, ресурси и 
дейности 
4.3. Социални медии 



Ако сте създали статия, видео, плакат или гласово съобщение, те също 
могат да се споделят онлайн (както и чрез традиционните медии). 

Това помага да се гарантира, че посланието достига до възможно най-много 
млади хора с различни увреждания, особено поради високото използване на 
социалните медии от страна на младите хора с увреждания. 



Каквото и да е вашето послание, цели и методи за провеждане на 
кампанията ви, то винаги трябва да бъде включено. 

Затова помислете за: 
Участници със слухови 
увреждания 

Участници с обучителни 
трудности 

Участници със зрителни 
увреждания 

Участници с физически 
увреждания 

•  Кампаниите се състоят от 
текст и визуализации и като 
цяло са достъпни за хора със 
загуба на слуха. 

•   Предоставете затворени 
субтитри за видеоклиповете. 

•   Избройте имейл адрес в 
уебсайта. 

•   Използвайте слухови 
магнитчни слушалки с 
примка. 

•   Пишете на прост, ясен език 
и избягвайте жаргон. 

• Създаването на ефективно 
съобщение изисква спазване на 
някои основни принципи: 

•  То да е истинно. 
•   Правдоподобно. 
•   Емоционално резониращо; 
•   Съвместимо с предварително 

замисленото разбиране на 
проблема. 

•   Базирано на ценности. 
•   Късо. 
•   Повторяемо. 

• Вербализирайте възможно най-
много. 

• Използвайте нормална височина 
на гласа, когато говорите. 

•   Осигурете тактилни 
преживявания, когато е 
възможно. 

•   Използвайте линии на 
диаграми, диаграми, 
илюстрации. 

•   Използвайте триизмерни 
модели. 

•   Не използвайте само визуални 
примери. 

•   Използвайте големи печатни 
материали. 

•   Използвайте подходящата 
степен на контраст, яркост и 
цвят на материалите. 

• Осигурете подходящо 
настаняване на лицата с 
увреждания. 

• Мястото на събитието да е 
на удобни разстояния или 
места. 

• Уверете се, че има 
доброволци, които да 
осигурят персонална 
помощ. 



Полезни източници (на Английски език): 

 Създаване на достъпни социални медийни кампании 

 Координиращи кампании за обучителни затруднения 

 Включване на младите хора с увреждания в младежките дейности на Съвета 
на Европа (2012) 

 Европейски ден на хората с увреждания 

 Ключови елементи на съобщението за кампанията 

 Ключовите характеристики на успешните кампании за повишаване на 
осведомеността 

 Интегрирането на пазара на труда на хората с увреждания в Европа и Румъния 
(2014) 

 Ефективни комуникации 

 Стратегии и тактики за ефективна кампания, Комплект от ресурси 3 – 
Кампании 

 Какво можете? Кампанията за заетост за хора с увреждания. 

https://www.globaldisabilityrightsnow.org/sites/default/files/related-files/243/Social%20media%20and%20accessibility.pdf
http://douglasgould.com/wp-content/uploads/2015/05/06-Talking-Learning-Disabilities.pdf
https://rm.coe.int/168070236c
https://rm.coe.int/168070236c
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1152&furtherEvents=yes
http://www.endvawnow.org/en/articles/1238-key-elements-of-the-campaign-message.html?next=1239
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/The_key_features_of_successful_awareness_raising__campaigns_10-15_LM_ELINET.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/The_key_features_of_successful_awareness_raising__campaigns_10-15_LM_ELINET.pdf
http://www.e-qual-see.ro/eng/wp-content/uploads/2017/05/Stage-1-The-labour-market-integration-of-people-with-disabilities-in-Europe-and-Romania-Literature-and-policy-review-repo.pdf
http://www.e-qual-see.ro/eng/wp-content/uploads/2017/05/Stage-1-The-labour-market-integration-of-people-with-disabilities-in-Europe-and-Romania-Literature-and-policy-review-repo.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/The_key_features_of_successful_awareness_raising__campaigns_10-15_LM_ELINET.pdf
http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives/effective-communications.pdf
http://www.daa.org.uk/index.php?page=resource-kit-03
http://www.daa.org.uk/index.php?page=resource-kit-03
https://www.whatcanyoudocampaign.org/


5. Събиране на обратна връзка и измерване на 
влиянието на кампанията 
5.1. Защо събираме обратна връзка? 
Обратната връзка е от съществено значение, за да ни 

помогне да измерим напредъка и подобренията и да ни 
помогне да планираме по-нататъшни действия. 

Измерването и оценяването често се извършват срещу 
определени цели и SMART (специфични, измерими, 
постижими, релевантни, ограничени във времето) цели, за 
да се помогне да се разберат нашите цели и задачи. 

За да създадем цели, трябва да разберем текущото 
състояние на взаимодействието и комуникацията, за да 
поставим реалистични цели за бъдещето. 

Това е необходимо за една кампания и за продължаващо 
усилие с течение на времето. 

Оценката дава възможност за бъдещо планиране 



Целите, които сте задали: 

 Може да бъдат количествени (колко взаимодействие се 
извършва) или качествени (колко ефективно е 
взаимодействието); 

 Трябва да са насочени към младите хора с увреждания и 
техните връстници, за да ни помогне да разберем 
въздействието; 

 Трябва да помогнат да се разбере колко голяма промяна 
представлява успех и колко дълго трябва да се извършва 
такава промяна; 

 Трябва да се основават на разбирането на младите хора, 
включително на техните възприятия, както и на 
контекста, в който планирате да се ангажирате; 

 Трябва да помогнат за разбирането на фактори, които ще 
повлияят на успеха на ранен етап. 



5. Събиране на обратна връзка и измерване на 
влиянието на кампанията 
5.2. Въздействие 

Всяка кампания трябва да достави дадено нещо, затова е от съществено значение да се 
измери въздействието й: 

 Измерването, оценката и поставянето на цели ще съберат данни от много подходи, 
включително традиционните и новите медии. 

 Трябва да наблюдавате всички промени в осведомеността на заинтересованите 
страни, включително тяхното разбиране на проблемите, нагласите и тяхното 
наблюдавано поведение. 

 Трябва да наблюдавате промените в осведомеността, разбирането, нагласите, 
поведението и застъпническата комуникация и взаимодействие. 



Първи стъпки: 

Няма единен инструмент или техника за събиране на информация и 
анализ. 

Добрите практики за измерване на въздействието ще трябва да бъдат 
приспособени към вашата организация, както и към вашите цели. 

Както количествените, така и качествените методи имат стойност и могат 
да се използват според необходимостта. 

Обаче, малкото научаване за най-добрите практики в научните 
изследвания, ще подобри ефективността на проучването. 



От кого трябва да вземете тази обратна връзка?: 

Аудиториите могат да включват тези, които са пряко свързани с 
взаимодействията и тези, които са наблюдавали промяна и въздействие. 

В рамките на младежки клуб пряката публика може да включва както 
млади хора с увреждания, така и всички други техни връстници. 

Непряката аудитория може да включва участници в клуб, доброволци и 
други, които може да са наблюдавали взаимодействия или да са наясно с 
някакво въздействие върху живота на лицето с увреждания, като 
семейство, приятели или други значими хора. 



Обратната връзка може да приеме различни форми и може да бъде събрана 
както формално, така и неофициално. 

Неформално 

Неформалната обратна връзка може да се основава на наблюдение и разговор с хора с 
увреждания и техните връстници без увреждания, за да се установи какво са правили и 
какви възможности са имали за взаимодействие помежду си. 

Подходът с отворени врати насърчава младите хора да говорят за проблеми и могат да 
помогнат за оформянето на въпроси, които да задават в бъдеще. 

Неформалната обратна връзка може да помогне за създаването на малки групи и работни 
групи за повече обратна връзка. 

Формално 

Въпросник, който се изпраща след кампания за събиране на обратна връзка. 

Събиране на формуляри за оценка на събитието. 

Отзиви на консултативните групи. 



Консултативните групи са ефективен метод за събиране на формална 
обратна връзка, но също така методът е трудоемък и времеемък: 

 Може да е полезно да се създадат консултативни групи от "шампиони", 
които ще дават обратна връзка от тяхната гледна точка. 

 Експертните потребители могат да бъдат много полезни тук, тъй като ще 
говорят от собствен опит. 

 Достъп до подобна информация от тези хора може да помогне да се 
идентифицират всички бариери, които могат да възникнат. 

 Те могат да идентифицират проблеми, които може да са били 
игнорирани, като например достъпен транспорт до събитие. 



Фокус групите включват малки групи от шест до осем души, ръководени по 
време на дискусия чрез подкрепата на фасилитатор. Те действително могат 
да бъдат полезни при тестване на обратната връзка, която сте събрали. 

Резултатите от фокус групите могат да включват: 

 събиране на основна информация за даден проблем; 

 генериране и тестване на идеи; 

 стимулиране на нови идеи и творчески решения; 

 идентифициране на потенциалните бариери пред предложенията; 

 събиране на впечатления от настоящата ситуация. 



Една успешна фокус група ...: 

 кара членовете да се чувстват сигурни и спокойни; 

 предлага по-задълбочено разбиране от интервюта или проучвания; 

 позволява по-добро вникване в контекста и разработването на отговор, 
отколкото от лични интервюта. 

Но: 

 те не са идеални за събиране на възгледите на различни хора, тъй като 
извадката може да бъде малка и да представя само някои мнения; 

 те генерират лични мнения, които не трябва да се екстраполират; 

 те не са полезни за събиране на статистически данни. 

 Ако имате нужда от числа, трябва да помислите за организиране на по-
официално проучване. 



Полуструктурираните интервюта са подобни на проучванията, но ... 

 Те се записват от интервюиращия в бележки, видео или аудио файлове. 

 Те предлагат по-личен подход, тъй като интервюиращият говори 
директно на интервюирания. 

 Интервюиращият има възможност да проучи или да зададе допълнителни 
въпроси. 

 Интервютата са по-лесни за интервюираните, когато са помолени за 
мнения или впечатления. 

 Интервютата отнемат време, както при интервюирането, така и при 
преписването и анализирането на събраната информация. 

 

Трябва да се внимава интервюиращият да не влияе на отговорите! 



Интервютата могат да бъдат неформални и разговорни: 

 В такива интервюта интервюиращият се стреми да бъде ръководен от 
интервюирания към следващия въпрос. 

 Безплатните интервюта могат да бъдат полезни при събирането на 
конкретни идеи и примери за предизвикателства и решения. 

 Те са по-трудни за използване за сравняване на отговорите, тъй като е 
трудно да се гарантира, че едни и същи области се обсъждат с всички. 

 По-съсредоточен стил, който е полуструктуриран, позволява известна 
гъвкавост и може да бъде ефективен при събирането на информация в 
полезна форма. 



Проучванията позволяват официално събиране на данни. Те се 
характеризират с: 

 тяхната полезност за събиране на обратна информация, мнения, 
критики и предложения от общността; 

 да се събира бърза и лесна обратна връзка, тъй като голяма част от 
процеса е автоматизиран; 

Проучванията могат да помогнат както за събирането, така и за анализа 
на информацията, тъй като е лесно да се разпространява чрез 
електронна поща, уеб връзки или социални медии и дава анализ на 
резултатите в реално време, когато хората отговарят. 

Една от най-широко използваните проучвателни услуги е Survey Monkey. 
Има безплатна версия, която позволява да се създават онлайн 
проучвания и последващ автоматичен анализ.  

 

https://surveymonkey.com/


Анкети във Facebook също са алтернатива за събиране на обратна 
информация (макар че функционалностите са много ограничени): 

 анкетата е достъпна във Facebook групи или страници; 

 те са лесни за изпълнение и ви позволяват да зададете един въпрос с две 
възможности за отговор и да зададете срок за отговорите; 

 

Други прости системи за гласуване или събиране на мнения могат да бъдат 
намерени онлайн, и предлагат различни езици. 



Социалното изслушаване е неинвазивен подход, където можете просто да 
слушате това, което общността казва онлайн: 

 включва наблюдение на отворени цифрови разговори, за да се разбере 
какво казват хората за проблем или идея онлайн, като следват напр. 
хаштег (напр. #accessinteract); 

 тъй като се събира от това, което хората изказват публично, можете да 
прецените силата на мнението и какво съчувствие има от една общност; 

 полезен безплатен инструмент за социално слушане е Tweetdeck; 

 

Трябва да внимавате с резултатите: освен ако няма много силна тенденция, 
всяка информация показва отделно мнение, а не различни мнения. 



Обърнете внимание на въпросите, които задавате: 

 използвайте прост, директен език; 

 избягвайте да използвате дълги, сложни думи или думи с множество 
значения; 

 въпросите са най-добри, когато са кратки, прости и ясни; 

 да бъдат конкретни; 

 раздробете сложни идеи в множество въпроси; 

Въпрос, който се занимава със задоволство или щастие, може да бъде 
разделен на две или повече становища и след това потребителят може да 
бъде помолен да се съгласи или не: 

 Харесва ми да идвам в младежкия клуб. 

 Достъпът до младежкия клуб отговаря на моите нужди. 

 Включвам се във всички дейности в клуба, които искам. 



Избягвайте подвеждащи въпроси: 

Вашето мнение може да повлияе на другите чрез насърчаване на отговори 
в посока, която може да компрометира. 
„Мислите ли, че клубът трябва да намали бюджета за транспорт, за да плати за нови 

седящи места? 

Избягвайте подвеждащи въпроси, като помолите колега да преразгледа 
въпросите и да провери дали може да отгатне отговора, който търсите. Ако 
такива комбинации въпроси / отговори могат да бъдат идентифицирани, 
преосмислете формулировката и ако е необходимо, разделете въпросите на 
части. 

Всеки един от въпросите ви трябва да зададе нещо. 
Избягвайте въпроси като „Обичате ли да гледате телевизия и да посещавате редовно 

кино?”. Интервюираният може да обича и двете, или да предпочита социалната страна на 
посещението на киното, като същевременно харесва функциите за достъпност на 
телевизията. 

Ако изследването ви има думи като „и“ или „или“ във въпросите, то може 
да е двусмислено. 



Използване на подходящи въпроси: 

Направете изявление и помолете хората да го класират по скала от 1-5 или 
1-7: 
Силно несъгласен, несъгласен, нито съгласен, нито несъгласен, съгласен, категорично 

съгласен" 

Нека проучването е кратко - ограничете броя на въпросите, които 
задавате. 
Не питайте, освен ако не искате отговор. 

10 подходящи въпроса са по-добри от 30, които не са. 

Дългите проучвания водят до „умора от изследването“, и хората напускат проучването 
или спират да обръщат внимание и отмятат произволно полетата, докато не приключат. 

Можете да разпределите проучването на няколко страници или да 
покажете лента за напредък, за да насърчите завършването. 

Добавете поле за коментари, за да насърчите по-нататъшната дискусия. 



Тестването на вашето проучване може да е полезно: 

 Тестовете гарантират, че проучванията работят на различни устройства, 
използвани от аудиторията ви и за тези, които използват помощни 
технологии. 

 Тестовете спомагат за прецизиране на неясни въпроси, за справяне с 
лошо формулирани отговори и проверяват дали проучването събира 
всичко, от което се нуждаете. 

 Изпратете вашето изследване на различни хора, за да ви разкажат за 
въпроси, които изглеждат неясни или са открили проблеми. 

 Седнете с хора, които попълват изследването и слушайте реакциите им. 
Ако чуете коментари като „Не съм сигурен как да отговоря на това“ или 
„Това е наистина дълго“, това предполага, че ще са необходими 
промени. 

 Отделете време, за да прегледате отзивите. Уверете се, че всичко 
работи и че можете да разберете резултатите. 

 Всички проучвания имат недостатъци, като отделяте време да тествате 
вашето проучване ще имате ползи от това по-нататък. 



Важно! През цялото време трябва да спазвате Общия регламент на ЕС за 
защита на данните (GDPR). 

Трябва да се погрижите да управлявате информацията, която събирате чрез 
интервюта, фокус групи, проучвания и т.н., и да се съхранява по начин, 
който зачита поверителността на респондентите и отговаря на изискванията 
на GDPR. 

Данните, които събирате, никога не трябва да се използват за други цели, 
освен предназначените и никога не трябва да се споделят с трети страни. 

 

За повече информация посетете https://eugdpr.org. 

https://eugdpr.org/


6. Стойност на технологията в подкрепа на комуникацията 
6.1. Аудио книги 

Ако искате да предоставите аудиокниги на членовете си с увреждания на 
зрението за сесия на четене, следните връзки предлагат безплатен достъп 
до широк набор от аудио книги, достъпни на различни езици. 
https://librivox.org 

https://etc.usf.edu/lit2go 

http://www.loyalbooks.com 

https://archive.org/details/MindWebs_201410 

http://www.openculture.com 

https://www.overdrive.com 

https://scribl.com/info/podiobooks-now-scribl 

http://www.gutenberg.org 

https://www.storynory.com 

https://librivox.org/
https://etc.usf.edu/lit2go
http://www.loyalbooks.com/
https://archive.org/details/MindWebs_201410
http://www.openculture.com/
https://www.overdrive.com/
https://scribl.com/info/podiobooks-now-scribl
http://www.gutenberg.org/
https://www.storynory.com/


Текст от следващо поколение (NGT - който замени текстовото 
препредаване (известен също като TextDirect и Typetalk)) препраща 
телефонния разговор между вас и лицето, на което се обаждате, или 
който ви се обажда. 
Наберете 18001 (Великобритания), последван от телефонния номер на лицето, за да 

достигнете до националната услуга за пренос на телекомуникации, което улеснява 
разговора между вас и физическо лице, което използва текстофон. 

Релейните асистенти препредават телефонните разговори между текстов потребител и 
телефонен потребител. Когато осъществявате телефонно обаждане, човекът използващ 
текстови съобщения говори чрез писане до релей асистента, който изговаря написаните 
от потребителя думи, а след това асистентът за препредаване написва отговора на 
говорещия потребителя на текстовия потребител. 

6. Стойност на технологията в подкрепа на комуникацията 
6.2. Релейни услуги 



6. Стойност на технологията в подкрепа на комуникацията 
6.3. Връзки към различни бази данни за ИКТ ПТ и 
нискотарифни OSS решения и др. 

ПТ бази данни 
http://www.eastin.eu: Европейска информационна мрежа за помощни технологии - Европейската 

търсачка за помощни технологии, работеща на всички езици на Европейския съюз. 

Бюлетини 
http://davebanesaccess.org/lowcost: Безплатни и евтини помощни технологии на седмицата (Web, 

iOS и Android) бюлетин 

Информация 
http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/pages/home: ATHENA Безплатен ПТ Софтуер инвентар, има за 

цел да информира и предостави на хората с увреждания, техните фасилитатори, както и 
професионалистите в областта, наличните безплатни решения за помощни технологии (ПТ) (Open 
Source или Freeware). 

http://access.uoa.gr/MOBILE_ATHENA/index.php/en/: mATHENA има за цел да информира и 
предостави на хората с увреждания, техните фасилитатори, както и на професионалистите в 
областта, наличните безплатни приложения за помощни технологии (ПТ) за мобилни устройства 
(смартфони и таблети). 

http://www.eastin.eu/
http://davebanesaccess.org/lowcost
http://access.uoa.gr/ATHENA/eng/pages/home
http://access.uoa.gr/MOBILE_ATHENA/index.php/en/


Авторски права 

 Този проект (2017-2-BG01-KA205-036420) е финансиран от програма 
„Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само 
възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за 
изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за 
възможните начини за нейната употреба. 

 За повече информация относно проекта ACCESS INTERACT, моля посетете: 

 Уеб страница на проекта http://www.accessinteract.eu/ 

 ACCESS INTERACT hub http://youth.accessinteract.eu/ 

 ACCESS INTERACT Фейсбук страница https://www.facebook.com/AccessInteract 

 

http://www.accessinteract.eu/
http://youth.accessinteract.eu/
https://www.facebook.com/AccessInteract
https://www.facebook.com/AccessInteract
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