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За EASPD

Основна цел: Висококачествени и ефективни 
услуги, които насърчават равните възможности за 
хора с увреждания в цяла Европа 

Принципи:
Включване на потребителите в създаването и предоставянето на 
услуги

Прилагане на принципи за добро управление 

Фокус върху достъпността, наличността и адаптивността на 
услугите

Глас на над 12 000 социални услуги в Европа 

140 членове
 Около 1/3: доставчици на услуги за заетост

33 държави



Статистически данни

 ≈ 80 мил. хора с увреждания в Европа

 1/6 от гражданите на ЕС между 16 и 64 годишна възраст имат 

продължителни здравословни проблеми или увреждане 

 1/3 от тях не изпитват затруднения на работното си място

 Хората с увреждания са два до три пъти по-рядко наемани 

на работа в сравнение с хората без увреждания 

 ≈ 50 % от хората с увреждания в трудоспособна възраст са 

безработни или се счита, че не могат да бъдат наети на 

работа (Евростат 2014 г.)

Безработицата и неактивността касаят много повече хората с увреждания 

отколкото останалата част на населението. 



Защо да инвестираме в 
заетост за всички?

Лисабонският договор = Работа за всички

 Икономически причини

 Процент на ре-интеграция

 Безработни повече от 3 години =<10 %

 Социални причини и причини, свързани с 
човешките права

 Равни възможности в обществото= ± балансирани 
доходи

 Лични причини

 работа = част от единтичността



Политики за заетост

 Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания (КПХУ на ООН)

 Избрана по собствено желание 

 Истински договор

 Права на служителите

 Приемлива работа

 Адекватно заплащане

 На отворения пазар на труда

чл. 27 от КПХУ на ООН 



Политики за заетост

 Европа 2020: интелигентен, устойчив и включващ 
растеж
 Програма за създаване на нови умения и работни места 

 Европейска платформа за преодоляване на бедността

 Европейска стратегия за заетост

 Мерки за заетост 

 Мерки за младежка заетост – „Инициатива за 
младежка заетост“ – „Младежта в движение“ 

 Предприемачество и самостоятелна заетост 

 Дългосрочна безработица 

 Директива за равни възможности за заетост



Основни бариери

 Фокусиране върху увреждането вместо върху 
способностите 

 Ниско качество на образованието и професионалното 
образование и обучение

 Достъпност: Публичен транспорт
 Процедури на подбор / информация

 Методи на работа

 Работна среда

 Работата трябва да се заплаща адекватно

 Липса на цялостна подкрепа

 Обвинителен тон: хората са далеч от пазара на труда 
или…пазарът на труда е далеч от хората



Заетост на 
хора с увреждания

Следните мерки за подкрепа биха могли да 
помогнат за преодоляване на структурните и 
функционални пречки за заетост на хора с 
увреждания:

 Предоставяне на равни възможности

 Изготвяне на законодателни рамки

 Създаване на междусекторно партньорство 

 Подкрепа на социални кооперации и 
участници с принос към развитието на 
социалната икономика



Заетост на
хора с увреждания

 Подкрепа във всички фази 
 Преход от училище към заетост

 Образователни програми: включващи, достъпни и 
приспособени

 Достъпност и „универсален дизайн“

 Положителна нагласа 

 Подкрепа на работодателите

 Общодостъпност на ИКТ



 Сътрудничество между всички 
заинтересовани лица

 Обединяване на всички заинтересовани лица

 Координираща роля на посредническите агенции за 
заетост 

 Предаване на знания и умения

 Целенасочени действия
 Нови политики 

 Индивидуална подкрепа

 Адекватно заплащане и възможност за кариерно 
развитие

 Трудови борси

Заетост на хора с увреждания
Стъпки за постигане на успех:



Заетост на хора с увреждания
Стъпки за постигане на успех:

Достъпност на подкрепата
 Работодател: информация за помощ от държавата, 

приспособяване на работното място, администриране и 

създаване на адекватна длъжност, отговаряща на 

профила на лицето с увреждане

 Служител: обучение, достъпна информация, 

администрация

Проучвания
 Събиране на достоверни данни

 Анализ на факторите за постигане на успех: кои са 

работещи 

 Условия за приспособяване?!



Заетост на хора с увреждания
Стъпки за постигане на успех:

„Подкрепена“ заетост

Сега

1. Наемане на длъжност

2. Обучение

3. Задържане 

Преди

1. Обучение

2. Допълнително обучение

3. Наемане на длъжност



Заетост на 
хора с увреждания

Възможности за финансиране

 EaSI – Програма за заетост и социални иновации

 Обяви за проектни предложения в сферата на 

социалните иновации: подкрепа за интеграция в 

пазара на труда на лица, отдалечени от него 

 REC – Програма за равенство и човешки права

 Обяви за проектни предложения за повишаване 

на осведомеността по отношение на правата на 

хората с увреждания в сферата на заетостта



Заетост на 
хора с увреждания

Възможности за финансиране

 Erasmus +: Програма за образование, 

обучение, младежта и спорт

 Стратегически партньорства в сферата на 

образованието, обучението и младежта (4 

октомври 2016 г. / краят на м. март 2017 г.) –

управлявана от Националните агенции

 COSME: Програма за МСП



Влияние върху политиката 
на ЕС

Фокус на EASPD през 2016 г.: ще бъде изготвен 

доклад на тема „Създаване на включващи пазари на 

труда чрез Европейския семестър“

Как можете да се включите: 

 Европейско и национално партньорство. Работа 

по Европейския семестър 

 Панел за Европейския семестър на 10.06.2016 г. в рамките на 

Форума 

 Събития на EASPD през м. октомври 2016 г. –

„Услуги на бъдещето“

 Конференция за заетост на EASPD през 2017 г.
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