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Три подхода за равни възможности за 

хората с психични заболявания  
 

 

Обща цел: Осъществяване на транснационални 

партньорства за обмен на идеи, знания, ноу-хау; 

трансфер и въвеждане на социални иновации за 

повишаване на заетостта, социалното включване на 

уязвими групи и постигане на по-добри условия на 

труд. 
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Проектът е обвързан с ИП 5 – за           

приспособяване на работниците и предприятията 

към промените и ИП 8 - за активно приобщаване, 

насърчаване на равните възможности и 

повишаване средствата за заетост на хората с            

психични увреждания и снижаване риска от 

социално изключване на децата с психичноболен 

родител.  
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Иновация I представлява модел за 

приобщаване на хората с психични 

увреждания към работна среда и       

осигурява комплекс от мерки и похвати за 

повишаване на пригодността им към заетост.  
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„JOB Consulting Ltd“ 

Budapest, Hungary 
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Иновация II е система за подкрепа на 

деца в риск, които имат родител с 

психично заболяване.  
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"Society for Work and Education of  Chance 

B GmbH“ 

Graz, Austria 
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Иновация III – методика за борба с 

депресията и самоубийствата,              

насочена към служители и                        

работодатели.  
  



Проект: „Три подхода  за равни възможности за хората с психични заболявания“  

 „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ 
  

„European Alliance Against Depression e.V.“ 

Leipzig, Germany 
  



Проект: „Три подхода  за равни възможности за хората с психични заболявания“  

 „Сдружение за прогресивна и отворена комуникация“ /СПОК/ 
  

Трите социални иновации, с ноу-хау на 

партньорите от Австрия, Германия и 

Унгария, съдържат включване на             

всички етапи за въвеждане на нови 

практики, проучване, разработка,              

внедряване и оценка.  
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Степени за въвеждане на иновациите: 

Проучване на методи; 

Адаптиране и разработка на иновативна         

система; 

Внедряване на методиката; 

Оценка на постигнатите резултати; 

Разпространение на въведените иновации 

и постигнатите резултати. 
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Визуализация и 

публичност 
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БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО! 
 

Албена Дробачка, 

ръководител на 

проекта 
  


