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SENDI - Special Education Needs and Disability Inclusion

ОБОБЩЕНО ПАЗАРНО
ПРОУЧВАНЕ
Испания, Нидерландия, Великобритания,
Чешка република, България

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за
използването на съдържащата се в нея информация.

Проект SENDI има за цел да приложи нискоразходна сертификационна
система за хора със специални образователни потребности (СОП) и най-

вече за такива с увреждания. Проектът ни разработи 8 обучителни курса:
- Услуги за почистване
- Кетъринг
- Рязане и сглобяване
- Опаковане
- Окомплектоване на поръчки
- Услуги по поддръжка на сгради и помещения
- Озеленяване
- Безопасност при работа в търговски обекти
Важно е да се уверим, че планираните курсове имат бъдеще и съответстват
на нуждите на заетостта в страните на партньорите. Целта на това проучване е да
осигурим бъдещото прилаганена сертифицирането, да анализираме нуждите на
пазара на труда, особено тези, свързани с хора с увреждания.
В това проучване ние се фокусираме върху три основни аспекти:


Околичествяване на населението на ЕС, живеещо с някакъв вид

увреждане, както и ключови социодемографски характеристики;


Образователно равнище на хората с увреждания;



Увреждания и заетост – областите с най-високо търсене на

реализация на хора с увреждания.

I.

Социодемографски характеристики на уврежданията в Европа.
Според Eurostart Statistics Explained, в ЕС почти 45 милиона човека на
възраст 15-64 (14.1% от всички хора в тази възрастова група) докладват за
увреждане, свързано с основна дейност (дефиниция 1). По-малко от 10% от хората
на възраст 15-64 в Чешката република и Испания.
Около 35 милиона човека в същата възрастова група (11.1 % от всички в
групата) в ЕС докладват за увреждания, свързани с ограничаване само на
работата, която могат да извършват, причинени от дългосрочен здравословен
проблем и/или трудности с основни дейности LHPAD (дефиниция 2), което
представлява с 10 милиона по-малко от броя на хората в предходия параграф.
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Великобритания и България. Въпреки това, в Испания и в Чешката република поголям брой хора докладват за увреждане, когато се използва втората дефиниция.
Ето графично представяне на тези разлики в Европа:

Въпреки, че семейното положение не е особено релевантно за най-младите в
групата от 15-64 години, повечето хора с уреждания, засягащи основни дейности,
са семейни или живеят в регистрирано партньорство (57% средно за ЕС, срещу
51% при хората без такива увреждания), а други 17% са живели преди това в
семейна обвързаност или регистрирано партньорство (срещу 8% от хората без
увреждания). Малко над една четвърт (26%) живеят сами и никога не са били в
юридически регламентирано съжителство, значително по-малко от хората без
увреждания (41%). Следващата графика илюстрира това положение за всяка от
страните:

Вероятността за наличие на увреждане и нетрудоспособност се увеличава с
нарастването на възрастта. Във всички страни, които проучихме, повече от
половината от хората с увреждания, засягащи базови дейности, са на възраст 45+
години. Графиката по-долу представя пропорцията на хората с такива увреждания
според възрастовата група, към която принадлежат.

II.

Образователно равнище на хората с увреждания.

Все още съществуват значителни различия в образователното равнище на
хората с и без увреждания. За съжаление ¼ от хората с увреждания на възраст 1824 години напускат образователните системи с основно образование, почти два
пъти повече от хората, на които не се налага да превъзмогват увреждания (12.4%).

30.7 % от хората с увреждания, водещи до затруднения в базови дейности,
не работят и не учат. Това е два пъти повече, отколкото при хората без
увреждания (15.7%). Пропастта е още по-ясно разграничима (разлика от 25
процентни пункта) при сравнение между хората, при които увреждането
причинява невъзможност за извършване на някакъв вид работа и тези без
увреждания (съответно 40.4% и 15.4%).

Образователното равнище повлиява професионалното развитие и трудовата
кариера. Заетостта сред хората с увреждания нараства заедно с образователното
равнище. Колкото по-високо е това равнище, толкова по-малка е разликата при
сравнение на заетостта с тази при хората без никакви увреждания.

III.

Увреждания и заетост.

На ниво ЕС, около 47% от хората с увреждания работят, сравнено със 72%
от хората без увреждане. Средният процент на заетост в ЕС е 67%. Това очертава
пропаст в заетостта от около 25 процентни пункта. В контекста на отделните
държави заетостта на хората с увреждания варира от 20% (Хърватия) до 59%
(Швеция). Можем да отбележим, че страни с близки равнища на обща заетост
показват сериозни различия, когато измерваме заетостта на хората с увреждания.
Това означава, че е налице потенциал за повишаване на заетостта при хората с
увреждания.
При хората с увреждане, заетостта при жените е 44%, а при мъжете – 51%.
Наблюдаваме разлика по полов признак от 7 процентни пункта. В същото време
заетостта при жени без увреждания е 65% – т.е. разликата в рамките на същия пол

е 21 процентни пункта.
Степента на увреждане повлиява негативно равнището на заетост. За целия
ЕС равнището на заетост при хора с тежки увреждания е 28%. Заетостта при хора
с умерено тежки увреждания корелира силно с тази при хората без увреждания.
Обратното, много слаба е корелацията между заетостта при хора с тежки
увреждания и заетостта на хора без увреждания, гласят изводите от проучване на
Academic Network of European Disability experts (ANED). Мерки, които са
насочени към общото население, може да нямат сериозен отпечатък върху хората
с тежки увреждания.
В ЕС 13% от хората с увреждания работят на непълен работен ден
(почасово), а 34% на пълен работен ден. Важността на почасовата работа се
увеличава заедно със степента на увреждане. Политика на гъвкаво работно време,
комбинирана със сигурност в социалната сфера, би могла да направи почасовите
обяви за работа достъпни и привлекателни за хората с тежки увреждания.
Скорошната финансова криза не влоши положението на хората с
увреждания в ЕС (като цяло за Съюза). Но в някои страни, напр. Гърция и
Испания, ситуацията се влоши значително.
В ЕС пропорцията на хоарата с увреждания, работещи от дома си, е малко
по-голяма от тази за населението като цяло – 15% срещу 13%.
В целия ЕС хората, които докладват за увреждане по дефиниция 1 имат поголям шанс да бъдат наети на работа – 26% в сравнение с 18% при тези по
дефиниция 2. Сходна картина се наблюдава на национално ниво (в Испания,
Чешката република, Великобритания и България). Нидерландия има най-високия
брой наети на непълно работно време и в двете категории, без разлика при двете
дефиниции, от 61%.
IV.

Най-търсените позиции за хора с увреждания.

Образованието е тясно свързано със заетостта. Ето защо ние разработихме 8
курса за хора с увреждания, които могат да подобрят тяхната трудова реализация
и, впоследствие, качеството на живот. Проучването ни показва, че основната
причина хората с увреждания да не търсят работа, е образователното им

развнище. SENDI се опитва да даде възможност за подобряване на достъпа на
хора с увреждания до професионално обучение и сертифициране, което би
вдъхнало у тях допълнителна увереност и би провокирала по-активното им
участие на пазара на труда.

Нашето проучване сочи, че най-често хората с увреждания са заети на
длъжности, свързани с почистване, индустриално почистване и поддръжка на
сгради, общо почистване на сгради, интегрирани услуги за поддържане и
обслужване на сгради. В нашия случай, ние предлагаме два отделни курса,
свързани с почистване - „Почистване“ и „Обслужване на сгради“.
Друга значима професионална област, в която се реализират хора с
увреждания, се свързва с длъжностите на заети в ресторантьорството, търговията,
преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, работа с хранителни
продукти, производство, консултанти и продавачи в търговски обекти. SENDI
подготви различни курсове, покриващи тези области: „Кетъринг“, „Безопасна
работа в търговията на дребно“, „Окомплектоване на поръчки“ и „Опаковане“
(отново свързано с търговия на дребно).
В по-общата категория “Работници по поддръжката, оператори на машини и
асемблиране” са позиционирани курсовете на SENDI за “Рязане и сглобяване”,
“Окомплектоване на поръчки” и “Опаковане”.
Професиите, свързани с озеленяване и поддържане на зелени площи, също
присъстват на европейския пазар на труда под общата категория “Градинарство”.
Можем да заключим, че посоката на развитие, установена от проект SENDI,
е правилна и ние се надяваме, че сертифицирането на професии, в които вече
съществува търсене, ще улесни заетостта на хората с увреждания.

