
Осведомителна кампания на терен 

Пример за добра практика от химическата промишленост (Co-valent) 

“Служители с увреждания – изключителни служители, умни работодатели.” 

   

  
  

Информационните кампании трабва да бъдат съсредоточени върху по-голямо устойчиво 
въздействие. Информационни кампании, построени върху широка база, имат по-голямо 
въздействие и положителният ефект от тях продължава по дълго. 

 

Steunpunt Handicap & Arbeid е компания, която създаде информационна кампания, насочена 
към фирмите от химическата промишленост и хората с намалена работоспособност. 

  

Бяха избрани две основни дейности по проекта: 

1. Повишаване на информираността на фирмите за ползите от кампанията „DUO DAY“ 

2. Повишаване на информираността чрез допълнителна информация и организиране на 

присъствено събитие. 

 

Дейност 1 – DUO DAY: 

 

 Създаване на уеб страница в сайта на химическия сектор; 

 Предоставяне на детайлна информация за DUO DAY,  както и насоки за участие; 

 Определяне на степента на неработоспособност и свързаните с това ограничения; 

 Намиране на две истории на компании, наели служител с увреждане – един с видимо 

увреждане (заснемане на видео с него) и един с „невидимо“ увреждане (написване на 

статия за него).; 

 Изготвяне на покани за безплатна подкрепа от сектора и от Steunpunt Handicap & 

Arbeid; 

 Създаване на мейлинг лист 

 Информиране на всички от базата данни на сектора за кампанията Duo Day; 

 Предоставяне на информацията на трети лица; 

 Изработване на хартиени листовки и разпространението им; 

 Разпространяване на листовките сред трети лица; 

 Телефонни обаждания към големи комании с призив да се включат в кампанията Duo 

Day. 



 

Дейност 2 – Повишаване на информираността  

 

 Допълнителна информация на секторния уебсайт; 

 Визуално запознаване по ясен начин с мерките за заетост (схема/мисловна карта); 

 Полезни съвети при намалена трудоспособност (базирани на досиетата и казусите, 
предоставени от Steunpunt Handicap & Arbeid); 

 Разпространение на добри практики на компаниите през уебсайта; 

 Създаване на видео за кампанията (например за Duo Day); 

 Създаване на видео с подкаване към подкрепа; 

 Кратка брошура – напр. мерки за заетост, пътна карта и др.; 

 Организиране на среща/семинар за проблемите в сферата на управлението на човешки 
ресурси, възможни мерки и др. 

 

Досието от химическия сектор (Co-valent)  се състои от следните теми:  

 

А. Незабавно започване на работа за дефиниране на ограниченията в работоспособността 

В. Добри практики 

С. Намалена работоспособност 

D. Предразсъдъци 

Е. Мерки за заетост 

  

A. Пет причини, поради които компанията постъпва правилно, като незабавно започне 
работа по установяването на ограниченията в работоспособността  

   

Това ще Ви помогне да: 

• Разполагате с подходящо ноу-хау в случай, че някой от служителите Ви получи увреждане 
(напр. в резултат на злополука или заболяване). 

• Запазите производителността на  възрастните работници. 

• Имате по-шорок избор в привличането на редки таланти и да попълните свободни работни 
места, които изискват специфична квалификация. 

• Разширите информацията за Вашия персонал и клиенти. 

• Научите как да получите подкрепа, вкл. финансова. 

  

B. Добри практики 

 

Цитирани са някои добри практики. Както за хора с увреждания, които работят в химическата 
промишленост, така и за хора, участващи в кампанията Duo Day. За повече информация 
последвайте тази връзка: https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0  

https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0
https://www.youtube.com/embed/QjVcpBP53Y0?rel=0


   
  

  

C. Намалена работоспособност: много повече от това да си в инвалидна количка, глух или 
сляп. 

  

Какво означава намалена работоспособност? Всеки, който има проблем с това да участва в 
трудова заетост заради интелектуални, психологически, физически или сетивни ограничения. 

Това е широк спектър: болки в гърба или херния, дислексия, хиперактивност, ревматизъм, 
сърдечни проблеми, увредено зрение, аутизъм, диабет, заекване, ХИВ, множествена склероза, 
хронична умора, бъбречни проблеми, ползване на инвалидна количка, затруднения в ученето, 
личностни разстройства... 

 

Химическият сектор осигурява подкрепа и помощ на компаниите, когато те наемат работник с 
увреждане или приемат стажант с увреждане. Приема се за даденост, че в рамките на 
компанията има възможности за интегриране на това лице без много усилия. Секторът е 
създал специален имейл адрес, на който могат да бъдат задавани въпроси свързани с 
интеграцията на лицето с увреждане. Фирмите могат да се регистрират и за безплатни 
консултации. На разположение е и списък с организации, които предлагат специализирана 
помощ и подкрепа. 

 

С. Предразсъдъци към работници и служители с увреждания 

  

Съществуват много предразсъдъци, свързани с хората с увреждания. Химическият сектор 
цитира три от тях и показва положителната страна при наемане на хора с увреждания. 

 Те са развили допълнителни умения (показват креативност, когато получат 
възможност, по-мотивирани са, по-гъвкави, по-комуникативни и лоялни); 

 Тяхната производителност не е по различна от тази останалите служители; 



 Не изискват специално отношение. 

 

Е. Каква подкрепа може да получи компанията? 

  

Запазването или новоназначаването на служител с увреждане не води до допълнителни 
разходи или до по-ниска производителност. 

  

Във Фландрия има пет мерки за подкрепа. 

  

Две са свързани с покриване на разходи на работодателя: 

1. VOP е частично възстановяване на разходите за трудово възнаграждение на служителя; 
2. Възстановяване на разходи, направени за приспособяване на работното място. 

 

Други три са свързани с плащания към служителя, но представляват финансов интерес и за 
работодателя: 

1. Възстановяване на сумата, дадена за специализирани иструменти и дрехи; 
2. Частично възстановяване на разходите за специализиран транспорт; 
3. Специализирани индивидуални обучения в компанията (GIBO) 

  

  

 

Информация за контакт:   

Име: Co-valent 

Правен статут: браншова организация за химическата промишленост 

 

Co-valent  

Diamant Building - A. Reyers 80  

Zip 1030, Brussels  

connect@co-valent.be  

  

  


