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Реалности

Променящо се общество

 Промяна на парадигмата: отношение към хората с 

увреждания

 Демографски промени 

 Икономически промени

 Общество на знанието и ИКТ
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Реалности
Бариери и предизвикателства

 Фокус върху уврежданията вместо върху способностите

 Липса на холистична, цялостна подкрепа

 Гарантиране на включващи образование и заетост
 Достъпност

 Адаптивност 

 Уместност и съответствие 

 Използване на помощни технологии

 Преобладаваща институционалната грижа в Европа
 Нарушения на човешките права и негативни последици за 

институционализираните лица 

 Необходимост от по-добро използване на наличните ресурси

 Необходимост от политически ангажимент на европейско и 
международно ниво
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Политика и правна рамка 
3 основополагащи документа

 Конвенция на ООН от 2006 г. (в сила от 01.05.2008 г.)
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf

 План за действие за хората с увреждания на Съвета на 
Европа за 2006-2015 г.
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-
sp/Rec_2006_5%20Disability%20Action%20Plan.pdf

 Стратегия за хората с увреждания
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1323:FIN:EN:PDF

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconve.pdf
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/Rec_2006_5%20Disability%20Action%20Plan.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1323:FIN:EN:PDF
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За Европейската асоциация на доставчиците 

на услуги за хора с увреждания (EASPD)

По- добри услуги за по-добър живот

 Неправителствена организация, работеща в сектора на хората с

увреждания, учредена през 1996 г.

 Глас на над 11 000 доставчици на социални услуги в Европа

 130 членове от 29 държави

 EASPD играе ключова роля на европейско ниво в качеството си на

представител на доставчици на услуги за хора с увреждания, работеща за

една приобщаваща Европа и пълното прилагане на Конвенцията за

правата на хората с увреждания на ООН

 Основна цел: Ефективни и висококачествени системи за услуги,
насърчаващи равните възможности за хората с увреждания в цяла Европа
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EASPD
По-добръ услуги за по-добър живот

ИНФОРМАЦИЯ

Услуги 

за членовете ни: 

изграждане на мрежи, 

предлагане на 

възможности за обмяна 

на опит на членовете на 

европейско, национално,
регионално и местно 

ниво

ИНОВАЦИИ

Изследователска 

дейност

и развитие: като 

основа за иновации и 

подобряване 

качеството

на предоставяне на 

услуги

ВЛИЯНИЕ

Влияние върху 

формирането на 

политики: даване 

на глас в Европа 

на доставчиците 

на услуги 

(политическо 

представителство 

пред институции 

на ЕС и Съвета на 

Европа)
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EASPD
Работни групи

Постоянни комитети

 Образование

 Заетост

 Приобщаващ живот

 Политическо влияние

Групи по интерси

 По технологии, в чийто 
център е отделната
личност

 По развитие на работната 
сила и човешките ресурси

 По ранна интервенция

 По изкуство и култура
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EASPD
Ключови партньори и заинтересовани страни

 Европейският парламент

 Европейската комисия

 Европейски икономически и социален 

комитет

 Съветът на Европа

 ООН

 Социални услуги в Европа

 Социална платформа

 Услуги, свързани с граждански дейности

 Алианс Европейски семестър

 Международна асоциация за изследване на интелектуални

затруднения и проблеми при развитието

 Скандинавски център за социално благосъстояние и

социални проблеми

 Асоциация за развитие на помощните технологии в Европа

 Глобална мрежа за приложни изследвания и информация в

областта на заетостта и обучението на хора с увреждания

 Студентска мрежа "Еразъм"

 Конфедерация на семейните организации в Европейския

съюз

 Европейска експертна група по въпроса за прехода от

институционални към услуги в общността

 Европейски алианс за инвестиране в децата

 Практика и разбирателство по въпросите за жилищно

подпомагане в Европа "PUSH"

 Турски държавни власти по въпросите на хората с
увреждания
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Стратегия на EASPD
„Протягане на ръка“

Стратегически цели на EASPD за 2014-2018

 Да „протегнем ръка" и да  установим сътрудничество с 

различни сектори, имащи отношение и влияние по 

въпросите на хората с увреждания

 Стратегически решения за подобряване влиятелността 

и ефективността на Асоциацията
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I. Специализирана подкрепа-> подпомагане 
упражняването на човешки права

Признание  ролята на сектора ни като 
подпомагащ упражняване правата на хората с 
увреждания

Принос към прилагането на правата на хората с 
увреждания

Популяризиране приноса  на доставчиците на 
услуги

II. Нашите членове-> нашата сила

Цялостно включване на членовете в работата 

на EASPD и оптимално използване на техните 

експертни опит и знания

Стратегия на EASPD
„Протягане на ръка“
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Стратегия на EASPD
„Протягане на ръка“

III. Заинтересовани страни & партньори
 Установяване на сътрудничество със всички свързани с 

дейността ни заинтересовани страни и потенциални партньори 
 Използване на нови "канали" за популяризиране и поощряване 

създаване на по-приобщаващо общество
 Ускоряване процеса на предоставяне на включващи услуги, 

чрез изграждане на мрежа с основни партньори от сектори 
като тези на социалните жилища, психичното здраве, 
образование и заетост, за да се ускори предоставянето на 
приобщаващи услуги

IV. Управление на ресурсите
 Гаранция за възможно най-доброто използване на ресурсите и 

финансова устойчивост
 Осигуряване на канали до източници на финансиране за 

дейността ни
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EASPD
Работа в България

 8 членове на EASPD

 НАСО - представителство на EASPD в България 

 Работа с Национален алианс за социална отговорност:

 Информация: новини; развитие на политики; информация за конференции

 10 съвместно организирани национални форуми от 2007 г. насам

 Проекти: 

 "Обучение, работа в мрежа и изграждане на капацитет като средство за 

устойчиво развитие на българската мрежа на доставчиците на услуги за хора с 

увреждания" (SNOWBALL)

 "Предай нататък"

 "Преходът от училище към заетост" (BITSE)

 "Партньорство за достоен и независим живот"
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Как да се включите в нашата работа? 

 Чрез работа по Европейския семестър

 Чрез форуми на доставчици на услуги в България

 Чрез международните конференции на EASPD (информация 

на: www.easpd.eu)

 Членство

 За контакт с EASPD stefana.cankova@easpd.eu (на български език)

 За контакт с Национален алианс за социална отговорност

office@naso.bg

 Следете www.easpd.eu

 Следете www.naso.bg и www.nasoki.bg

EASPD
Работа в България

http://www.easpd.eu/
mailto:stefana.cankova@easpd.eu
mailto:office@naso.bg
http://www.easpd.eu/
http://www.naso.bg/
http://www.nasoki.bg/
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Благодаря Ви!

www.easpd.eu

С финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за 

заетост и социални иновации "EaSI" (2014-2020 г.)

http://www.easpd.eu/

