
Европейска асоциация на доставчиците
на услуги за хора с увреждания



EASPD: Кои сме ние?

• Европейска неправителствена организация-шапка
• Активна в сектора на работа с хора с увреждания от 1996 г. 

насам
• Представляваща над 17 000 европейски социални и здравни 

услуги за подкрепа на хора с увреждания от 33 различни 
държави

• EASPD има ключова роля на европейско ниво в качеството 
си на представител на доставчици на услуги за хора с 
увреждания

Цел: да промотира ефективни и висококачествени услуги, да 
овластява хората с увреждания, за да могат да:
• участват в обществения живот наравно с всички останали;
• имат равен достъп до здравни, образователни, 

икономически, културни услуги и услуги за заетост;
• живеят по независим начин и да имат свободата да правят 

свои собствени избори.



EASPD: Области на работа

Еко-система: 
• Финансиране на социалните услуги
• Развитие на работната сила 
• Социални иновации

Теми:
• Заетост
• Включващо образование
• Независим живот и базирани в общността 

услуги
• Ранна интервенция
• Технологии, ориентирани към личността
• Включващо изкуство



EASPD: Основни области на работа

ИНФОРМАЦИЯ

Предоставяне на 
услуги на 

членовете ни: 
създаване на 

контакти; обмен 
на информация и 

обещаващи 
практики на 
европейско, 
национално, 
регионално и 
местно ниво

ИНОВАЦИИ

Проучвания и 
развитие: проекти 
и проучвания като 

база за 
създаването на 

иновации и 
подобряване 

предоставянето на 
услуги

ВЛИЯНИЕ

Политическо 
влияние; даване 
на доставчиците 

на услуги на глас в 
Европа (чрез 

политическото им 
представляване 

пред институциите 
на ЕС и Съвета на 

Европа)



EASPD: Иновации

НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ – СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ПОЛИТИКИ И 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ РАМКИ

ПРОЕКТИ
 Проучвания: данни и иновативни елементи
 Обмен на обещаващи практики
 Политически препоръки

УЪРКШОПОВЕ, ДЕЙНОСТИ И СЪБИТИЯ
 Уъркшоп за разработване на проекти

 Форуми на доставчици на услуги

 2 международни конференции годишно и 
минимум 12 национални събития

 Eureco: платформа за 
проучвания на ЕС, която 
събира на едно място 
академици и доставчици 
на услуги

 Lighthouse Network, 
насърчаваща 
менторството

 Участие в AAATE: 
асоциация за напредъка 
на подкрепящите 
технологии в Европа



Основна информация

- Процентът на заетост на хората със затруднения при извършването на основни дейности
в ЕС през 2011 г. беше 47.3 % и е почти с 20 % по-нисък от този на хората без такива
затруднения.

- Много от тези хора са извън заетост и могат да бъдат определени като
„невидими“.

- Мерки за икономии поради настъпването на икономическа криза: възможно най-
иновативни

- Променящо се общество: демографски и икономически промени, роля на публичните
власти, общество на знанието и ИКТ

- Какви мерки и действия са нужни за приложението на чл. 27 от Конвенцията на ООН за
правата на хората с увреждания?



Защо да инвестираме в заетост за всички?
Икономически причини

Предпазване от бедност

Степен на реинтеграция

Повече от 3 год. извън заетост =<10%

Причини, свързани със социалните и човешките права
Активно участие = право

Кохезия в обществото = ± балансирани доходи

Лични причини
Лична реализация
Заетостта = част от личността



Чл. 27 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

- Заетост за всички

- На отворения пазар на труда

- Фасилитирана чрез специфични мерки

- Реални трудови договори, реално заплащане

- Равнопоставеност между всички служители

- Положителни действия

- Осигуряване на подходящи условия

- Насърчаване на професионалната рехабилитация



Основни бариери за постигане на включваща заетост

- Фокусиране върху уврежданията вместо върху 
уменията

- Ниско качество на образованието и 
професионалното образование и обучение

- Достъпност: публичен транспорт
- Процедури за назначаване/информация
- Методи на работа
- Работна среда
- Осигуряване на реално заплащане вместо 

социални помощи
- Липса на цялостна подкрепа
- Обвиняващ език: хората са далеч от пазара на 

труда или…пазарът на труда е далеч от хората



Услуги за заетост на хора с увреждания
- Осигуряване на подкрепа във всички фази 

на професионалния живот

- Преход от образование към заетост

- Образователни програми: включващи, 
достъпни и адаптирани

- Достъпност и универсален дизайн

- Положително отношение

- Подкрепа за работодателите

- Намаляване на дигиталното разделение



Фактори за успех: STAR  
 Сътрудничество между заинтересованите 

страни
 Участие на всички заинтересовани 

страни
 Координираща роля на Агенциите по 

заетост
 Предоставяне на знания и умения

 Tаргетирани действия
 Трета генерация на политики
 Индивидуална подкрепа….за всеки по 

отделно
 Преодоляване на социалните 

помощи….адекватно заплащане и кариера
 Дни на кариерата



Фактори за успех: STAR 

Наличие на подкрепа
 Работодател: информация за държавни 

помощи, адаптиране на работното място, 
администрация и модифициране на 
длъжностната характеристика

 Служител: обучение, достъпна 
информация, администрация

Изготвяне на проучвания
 Събиране на надеждни данни 

(съпоставимост)
 Анализ на факторите за успех: кое работи
 Подходящи условия? !



Фактори за успех: към заетост

Сега
1. Започване на работа

2. Обучение
3. Задържане

Преди
1. Обучение

2. Преквалификация
3. Започване на работа



Предизвикателства: подкрепа за работодателите

- Доставчиците на социални и здравни услуги следва да поддържат интензивен диалог с 
профсъюзи и работодатели с цел създаване на по-включващ и достъпен пазар на труда

- Има необходимост от по-ефективни и конкретни ресурси за организиране на обучения

- Експертизата на защитените уъркшопове в качеството им на работодатели следва да 
бъде надградена чрез „обучения“ за работодатели на отворения пазар на труда

- Следва да бъдат осигурени по-добри стимули за работодателите с цел да отговорят на 
нуждите на хората с увреждания

- Доставчиците на услуги следва да имат по-голям принос при създаването на услуги за 
заетост и предоставянето на насоки и експертиза на публични и частни услуги за заетост



Обещаващи практики

Carrefour: Интеграция на пазара на труда, Испания

- 860 лица с увреждания са назначени на работа 
на отворения пазар на труда

- Заплащане в същия размер като при останалите
служители, заемащи сходна позиция

- Заплащането е по-високо от минималната
работна заплата

- В процеса на назначаване на работа се обръща внимание по-скоро на уменията 
отколкото на уврежданията

- Адаптирани работни места
- През 2013 г. е създаден първият изцяло достъпен за инвалидни колички магазин на

Carrefour



Обещаващи практики

Откриващи ръце, Германия

- Тактилни способности на слепи жени за откриване на рак 
на гърдата

- Откриване на 28% от по-големите и 50% от по-малките
изменения на тъканите в сравнение с традиционните гинеколози 

- Обучителна програма с продължителност от 9 месеца
- 39 обучени лица за откриване на рак чрез тактилни способности 
- Адаптирани работни места
- Уъркшоп за сенсибилизация на екипа
- Реално заплащане
- Пилотни проекти в Индия и Мексико



Обещаващи практики

Pro Kinetic Shutters Ltd, Северна Ирландия

- Работа с общността за намиране на най-
подходящия за дадена позиция служител

- Целта е общността да се представи такава, каквато 
е => минимален брой хора с увреждания сред 
служителите

- Равни възможности за обучение и кариерно 
израстване

- Сътрудничество с публични агенции за подкрепа
- Обучение на персонала с цел осведоменост по отношение на хората с увреждания
- Адаптиране на работните места
- Заплащане на същото нивото като при другите служители
- 6 души с увреждания сред персонала: администратори, инженер, старши мениджър



Обещаващи практики

Eker: Аутизъм на работното място, Турция

- Сътрудничество с Фондация Tohum Autism 
- Устойчив бизнес-модел за насърчаване на други компании

да работят по същия начин
- 3 „фирмени“ наставника за подкрепа на служителите
- 6 души с аутизъм сред служителите
- Ежемесечни доклади за поведението и уменията показват, 

че служителите с аутизъм са ефективни и ценни членове на екипа
- Подобряване на резултатите със 191% спрямо заетостта
- Повишаване на продуктивността на екипите, в които работят и лица с аутизъм



Обещаващи практики

Dafür: Програма за обучение на работното място, Австрия

- Гарантиране осигуряването на заетост в провинция 
Форарлберг

- Намиране + задържане на работното място
- Индивидуална подкрепа на работното място
- Включване на всички заинтересовани страни: работодатели, колеги, семейства
- Модели на подкрепена заетост и управление на случаи



Обещаващи практики

Мрежа на Барселона за включване на пазара на труда, 
Испания

- Публична/частна дейност, промотирана от 
Общинския съвет на Барселона

- Модел на съвместно управление заедно със
социалните структури на града

- Осигурена заетост за над 3 000 души
- Стартиране чрез обмен на информация и изграждане на доверие

=> Нуждите на хората с увреждания и техните семейства
=> Промени в бизнес-сектора и нови форми на заетост

- Разработване на стратегии за ключовите заинтересовани страни
- Сътрудничество между работодатели, хора с увреждания и услуги, насърчаващи 

включването на пазара на труда



От подход, който цели предпазване, към подход за овластяване
Индивидуална подкрепа, планиране, ориентирано към личността, ко-продукция 
на услугите и овластяване на хората с увреждания

Гарантиране включването на хората с увреждания в масови услуги, като 
същевременно се предлага подходяща подкрепа и съществуващите схеми и услуги се 
адаптират съобразно принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания 
Привличането на заинтересовани страни е ключово за създаването на по-включващо 
общество 
STAR: фактори за успех 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ



Благодаря Ви за вниманието!

Handelsstraat / Rue du Commerce 72
B – 1040 Brussels

Tel +32(0) 2 233 77 20
www.easpd.eu 
info@easpd.eu


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22

