
1. Каква е вашата позиция в организацията, от чието име говорите: 

Работодател 

Мениджър 

Старши / главен експерт 

Друго: (моля, посочете) 

 

2. Моля, представете организацията, в която работите: 

- какъв тип е тя? 

Търговска компания 

Държавна институция 

Местна власт 

Нестопанска организация 

Друго: (моля, посочете) 

 

- колко е голяма организацията? 

Микро (от 1 до 5 работещи) 

Малка (от 5 до 55 работещи) 

Средна (от 55 до 250 работещи) 

Голяма (над 250 работещи) 

- какво е географското покритие на дейностите? 

Международно 

Европейско 

Национално 

Местно 

- и какви са основните дейности, предлагани услуги/продукти, главни клиенти и 

партньори.  

Работа по Европейски проекти с партньори от целия ЕС в сферата най-вече на 

училищното и професионално образование.  

 

3. Моля, споделете накратко в какво се изразява вашия опит в наемането на лица 

с нарушено зрение.  

 

Лицето бе наето във връзка с изпълнението на конкретен проект, насочен към целева 

група деца и младежи с нарушено зрение, интегрирани в масовите училища в страната 

и по-конкретно постигане на възможности за тяхното адекватно ангажиране със 

спортни дейности. Задачите на незрящия служител се изразяваха в проверка на 

достъпността на всички материали, които се изготвяха по проекта, както и предлагане 

на съдържание, което да се добавя по отношение на качествените аспекти на 

изготвяните материали.  

 

4. Каква е причината да наемате / да имате наети лица с увреждания? 

Хуманна 

Професионалните умения и капацитет на лицето 



Финансови и данъчни облекчения 

Законови норми 

Друго: (моля, посочете) 

 

5. Наложи ли ви се да направите някакви адаптации на работното място за 

служителя/служители с нарушено зрение? 

Архитектурни адаптации и подобрения (стълби, бюро, стол, рампа и др.) 

Атрибутационни адаптации (позициониране в по-тиха зона и др.) 

Технологични адаптации (помощни технологии) 

Промяна в работното време 

Допълнително обучение на персонала (обучение относно специфични потребности и 

възможностите на служител с нарушено зрение) 

Друго: (моля, посочете) – Не беше необходимо да правим адаптации, защото ангажираността на 

незрящия служител се случи в рамките на пандемичната обстановка и изискваше от него да 

изпълнява своите работни задачи от домашен офис. Той разполагаше с необходимата техника за 

целта и комуникацията между нас се реализираше онлайн.  

 

6. Вашите служители с нарушено зрение използват ли масови дигитални 

технологии? Ако да, кои:  

Настолен компютър 

Лаптоп 

Taблет 

Обикновен мобилен телефон 

Смартфон (телефон с тактилен екран) 

Принтер и/или ксерокс 

Уебсайтове 

Социални медии (Facebook, Twitter) 

Офис пакет (напр. Word, Еxcel) 

Фирмен софтуер и системи 

Друго: (моля, посочете) 

 

7. Как бихте оценили нивото на знания на служителите с нарушено зрение в 

сферата на използването на посочените масови технологии? (отлично, много 

добро, добро, задоволително, слабо ...) 

Отлично.  

8. Имат ли нужда хората с нарушено зрение от допълнителни обучения в сферата 

на използването на различни технологии? Ако да, можете ли да кажете какви 

липси или пропуски в знанията/уменията сте установили?  

Не установихме пропуски, които да изискват компенсация. Във всеки случай, 

препоръчахме на лицето блога на Вероника Люис: https://veroniiiica.com, която изучава 

асистиращи технологии в Университета Джордж Мейсън в САЩ и има повече от 600 

публикации относно приложения и функционалности, които могат да бъдат в помощ на 

хората с нарушено зрение.   



9. Според вас, ако служителите с нарушено зрение имат проблеми с използване на 

технологии, същите се дължат най-вече на: 

Неясни инструкции 

Трудно ориентиране в бутоните 

Навигационни проблеми (напр. ак да управлявате менюта) 

Трудни за инсталиране 

Липса на информация на Български език 

Технически дефекти 

Ергономичени проблеми (размер, тежест, къси кабели, непригодени адаптери) 

Друго: (моля, посочете) 

 

10. Смятате ли за полезно организиране на обучения по използването на различни 

технологии, подпомагащи работата на хора с нарушено зрение на работното 

място? Ако да – колко често? 

 

По-скоро служителите с нарушено зрение, които обикновено са малцинство, особено в 

малките организации, следва да имат възможност да се развиват самостоятелно и да 

проявяват любопитство към технологичните възможности, които биха направили 

техния живот и работа по-лесен, приятен и ефективен. Възможността да се 

самообучават или да се включват в онлайн или офлайн курсове за повишаване на 

уменията и квалификациите следва да им се предоставя и в работно време, но в 

разумни граници.  

 

11. Смятате ли за полезно организиране на дейности за мотивация и увереност в 

изразяването сред младежи и възрастни с нарушено зрение? 

 

Категорично да. Изключително полезно за тях би било да придобият мотивация за 

развитие и себереализация, която понякога липсва и освен това да могат уверено и 

спокойно да общуват с връстници, колеги, ръководители – изразявайки своята гледна 

точка, отстоявайки позиция и в същото време успешно поддържайки контакти и 

приятелства с хората, които ги заобикалят.  

 

12. Смятате ли за полезно организиране на обучения за зрящи служители относно 

възможностите и потенциала на хората с нарушено зрение и различни погрешни 

концепции в обществото?  

 

И тук категорично да, защото повече зрящи или за да сме по-точни, всички, които не са 

имали възможност да преминат тематично обучение, информационен семинар или да 

общуват продължително и качествено с хора с нарушено зрение, обикновено живеят с 

много погрешни представи за това какво могат и какво не могат хората с нарушено 

зрение. И са убедени в правотата си, което пък им създава проблеми в редките случаи, 

при които се срещат с хора с нарушено зрение и влизат в някакво взаимодействие с тях.  

 

13. В какъв формат би било най-добре да се провеждат въпросните обучения в 

горните 3 въпроса? 

Самообучение (напр. образователни видео клипове, брошури, наръчници и др.) 

Семинар  

Уъркшоп 



Коучинг 

Обучение от Външен обучител 

Друго: (моля, посочете) 

14. Кои от посочените помощни технологии/средства се използват от персонала с 

увреждания във Вашият работен процес? 
- За придвижване: 

Бастун 

Инвалидна количка или скутер 

Навигационни средства 

- За комуникация: 

Слухов апарат 

Говорен апарат 

Говоровъзпроизвеждащ апарат на базата на писане 

- За виждане и четене: 

Лупа 

Дигитална лупа 

Софтуер за увеличаване на текста 

Екранен четец 

Брайлов дисплей или брайлов принтер 

DAISY плеър или софтуер (напр. Гергана) 

- За ползване на компютър: 

Алтернативи на стандартната мишка (напр. джойстик и др.) 

Специални приложения 

Алтернативи на стандартната клавиатура (напр. брайлова клавиатура, екранна клавиатура и др.) 

Разпознавач на глас 

Софтуер улесняващ писането 

Моля, посочете ако ползвате някакви други технологии: .................... 

 

15. Колко лесно ви бе да осигурите същите или да осигурите възможности за 

тяхното ползване? 

 

Служителят вече разполагаше с необходимото, за да изпълнява своите задължения. Ние 

обаче сме в контакт с BG Assist – фирмата доставчик на оборудване и софтуер за хора с 

нарушено зрение – и сме пазарували от тях тактилни стоки и спортни уреди, така че 

сме наясно с възможностите, които са налични на пазара.  

 

16. Полагате ли усилия и предприемате ли действия за споделяне на информация 

по темата за осигуряването на заетост на лица с нарушено зрение и с други 

работодатели? 

Не 

Да 



17. Ако „Да“, моля, споделете ни по какъв начин споделяте? (може, да посочите 

повече от един отговор) 

Разговор лице в лице 

Уъркшоп / семинар / конференция 

По време на срещи на екипа, оперативки 

По телефона 

Чрез мобилни приложения (напр. Viber, Whatsapp, Tango и др.) 

Чрез Skype 

Чрез Facebook 

Чрез Twitter 

Чрез други социални мрежи 

Чрез моят блог / уебсайт 

Друго (моля, посочете) 

 

Ако не споделяте, ще бъде ли възможно да посочите причините за това? ................... 

 

18. Проявявате ли интерес за участие в информационни и обучителни дейности и 

инициативи свързани с осигуряването на заетост на лица с нарушено зрение? 

Не 

Да 

19. Кои от изброените начини за получаване на информация и обучение са най-

подходящи за Вас? (можете да изберете повече от 1 отговор) 

Електронна обучителна платформа 

Електронни наръчници 

Обучителни видео клипове 

Аудио клипове 

Индивидуално обучение 

Работа в група 

Обучение чрез изпробване 

Наблюдение на другите 

20. Кои от посочените аспекти могат да повлияят на Вашето участие в подобни 

дейности? (можете да посочите повече от един отговор) 

Формат 

Обучителен контекст 

 Продължителност  

Подпомагане по време на и след дейностите 

 Наличие на достъпни материали 

 Атрактивност на материалите 

 Гъвкави работни методи 

Възможности за комуникация и работа в мрежа с други колеги 



21. Кои други теми представляват интерес за Ваше бъдещо обучение? (можете да 

посочите повече от 1 отговор) 

Трудово законодателство 

Обучение по осигуряване на достъпност 

Стратегия за корпоративна социална отговорност 

Възможности за споделяне на мнения с други хора (форуми, блогове и др.) 

Насоки относно как да общувате и да си бъдете взаимно максимално полезни с хората с 

нарушено зрение? 

Финансови помощи за закупуване или безплатно получаване на помощни технологии от Вашия 

персонал 

Добри примери за успели хора с нарушено зрение 

Друго: (моля, посочете) 

22. Какво бихте посъветвали работодатели, които се колебаят дали да дадат 

заетост на лице/лица с нарушено зрение?  

Да подходят към наемането на лице с нарушено зрение по същия начин, по който биха подходили с 

всеки друг потенциален кандидат. Зрителното увреждане не представлява проблем пред 

изпълнението на трудови задължения и ангажименти. Това, което трябва да се търси отвъд 

професионалните умения и образование, са същите меки компетенции, които правят от един човек 

подходящ служител и колега – комуникативни умения, гъвкавост, адаптивност, умения за работа в 

екип, умения за активно слушане, умения за представяне на лична гледна точка и позиция по 

неконфликтен начин и умения за даване на обратна връзка, като негативната ѝ част е конструктивно 

поднесена. Т.е. това, което търсите като умения във всеки кандидат, следва да търсите и в кандидата 

с нарушено зрение. Тъй като успехът на тези хора изисква и сериозна стабилност и устойчивост на 

характера, това е нещо, което също следва да ви бъде важно. Лесното отказване от поемане на 

задължения и отговорност и лесното поддаване на напрежението биха ви създали проблем, така че 

внимателно проверете миналото на кандидата и как са се получавали отношенията му/ѝ с предходни 

работодатели.  

Хората с нарушено зрение са отлично подготвени в технологичен аспект, а ако имат нужда от 

някаква помощ в тази посока, възможностите са много, т.е. това КАК ще си вършат работата и КАК 

ще стигат до работното си място и ще навигират пространството не бива да ви притесняват или 

стопират.  

 


