
Бюлетин на EASPD за Март 2008 
 
Политически теми 
За повече информация за Европейската политика, моля не се колебайте да се свържете 
с Jelle Reynaert :jelle.reynaert@easpd.eu  или на +32 2 282 46 11 
 
1. Бюлетинът  на EASPD по политически теми е готов 
 
Новият бюлетин  на EASPD относно „Въздействието на  политиката на ЕС”,свързано с 
наи-важните политики на ЕС, които засягат  доставчиците на услуги за хора с 
увреждания, работещи в социалния и здравен сектор, е готов. Бюлетинът е  достъпен на 
Английски,Френски и Немски език на твърд носител в офиса на EASPD и на дигитална 
версия на интернетстраницата на EASPD. 
http://www.easpd.eu/News/Newsletters/tabid/3535/Default.aspx 
 
2.Атлас:глобалните ресурси за хората с умствени увреждания,2007 
 
Главната цел на Атлас-Хора с умствени увреждания е да подобри базата данни от 
знания и съзнаването на несъответствията  на глобално и местно равнище чрез 
съществена и необходима информация за ресурсите и услугите за хората с умствени 
увреждания на държавно равнище.Този глобален доклад включва информация от 147 
страни, представляващи 95% от населението на света. Информацията е специфично 
свързана с договори и класификационни системи, използвани за населението, политика 
и законодателство, финансиране и облаги,превенция,здравни услуги и социални грижи, 
човешки ресурси и обучения, проучвания и информационни системи и ролите на 
Неправителствените организации и международните организации.В допълнение Атлас-
Хора с умствени увреждания включва кратък речник на специфичните термини с 
дефиниции на базисните концепциив областта  на умствените увреждания и с 
въпросника изпозван за събирането на количествена и качествена информация. 
Можете да изтеглите формата Атлас от WHO website: 
http://www.who.int/mental_ health/evidence/atlas_ id 2007.pdf 
 
3.EPSCO  / Заетост,Социални дейности 29/02/. Съветът  обсъди ситуацията около 
хората с увреждания 
 
Резолюцията (http://register .consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06769.en08.pdf), 
законово не обвързващ инструмент, съответстващ на Съобщението  на Комисията по 
въпросите на уврежданията, която поставя приоритетите за 2008-2009 в контекста на 
Европейския  план за действие в областта на уврежданията. 2003-2010. Резолюцията 
кани държавите членки и Комисията да се убеди,че: 
-хората с увреждания се наслаждават на всичките си човешки права и на 
-заетост,обучение и тренинг, основни блага, услуги и инфраструктура, а също така и на 
по-достъпни информация и комуникационни технологии 
,тъй като това е условие за тяхната самостоятелност,  интегрираност и участие. 
С оглед да се достигнат тези цели,Съветът апелира към различни дейности, 
включително: 
-завършване,ратифициране и внедряване на Конвенцията на ОН за Правата на хората с 
увреждания,подписана от Европейската общност и нейните държави членки през 2007; 
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-в бъдеще да се развие  разбиращ политически микс от всички подходящи 
инструменти,които видимо да елиминират дискриминацията и да интегрират хората с 
увреждания в обществото; 
-да окуражава  постепеното заместване на институциите за грижи с базирани в 
общността алтернативни услуги, там където е възможно ; 
- да стартира работата по бъдеща Европейска  стратегия в областта на уврежданията с 
цел успех на действащия план за действие.; 
-да поддържат диалог между участниците. 
 
4.Слагане на край на институционализирането на деца с увреждания в ЕС. 
Европейско парламентарно изслушване на 4ти Март. 
 
С оглед противоречията,които документалният филм „Изоставените деца на България” 
предизвика в Обединеното Кралство,България,Белгия и други Европейски 
държави,Европейският парламент покани  Kate Blewett, създателката  на филма да го 
покаже пред Европейския Парламент на 4ти Март 2008. Членовете на Европейския 
Парламент Kathy Sinnot  и Годфри Блуум  бяха домакини на събитието. 
A hearing on the whole area of care in the Bulgarian mental health sector followed. Последва 
изслушване относно цялостната   грижа  в Българския сектор за психично здраве. 
EASPD в лицето на Главния секретар –Люк Зелдерло направи презентация  по време на 
изслушването.Дълбоко сме загрижени от ситуацията и вече работим с Фламандския 
представител на властите и медиите с оглед да подобрим ситуацията.Речта на Господин 
Зелдерло беще много добре приета от аудиторията.Друг представител на действащите 
неправителствени организации в България ,като Директорът Лаура Паркър от 
Абсолютно завръщане за децата-България,Славка Кукова от Българо-Хелзинския 
Комитет, също и представители на структури  на ЕС като Richard Howitt, Президентът  
на the EP Intergroup for Disability- Jan Jarab от Кабинета на Комисар Vladimir Spidla, 
Членът на  Европейския Парламент Els De Groen(VERTS)  и Българското Правителство 
бяха поканени да държат кратка реч. 
Последвалият дебат беше едновременно информиращ и продуктивен.Говорителите и 
участниците изтъкнаха на няколко пъти,че такава ситуация е неприемлива,но в крайна 
сметка България не е единствената страна изправена пред този вид проблеми.Има още 
много други Европейски страни, които се сблъскват със същите проблеми.И все пак 
ясна стратегия за деинституционализация на услугите за децата и другите видове 
услуги е необходимо да се одобри от всички участници обвързани в процеса.Също ясни 
препоръки към властите и други отговорни участници бяха направени. Всички 
участници се съгласиха, че с ясни напътствия България може да реши този проблем  и 
бяха позитивно настроени , че това може да се постигне в бъдеще. 
Като резултат Kathy Sinnot   заедно с други Членове на  Европейския Парламент 
инициира писмена Декларация(вий точка 5 за обяснения).За да бъде приета тя, се 
нуждаем от подписите  на над 50% от Членовете на  Европейския Парламент. Моля 
повлияйте на вашите Членове на  Европейския Парламент да подпишат 
Декларацията.Декларацията е достъпна след поискване до   централния офис на 
EASPD. EASPD ще ви държи в течение за последните развития. За повече информация 
моле потърсете централния офис на EASPD. 
Можете да намерите повече информация на „Кампания за  изоставените деца на 
България”на уебсайта –създаден специално за тази цел:http://www.tbact.org/aboutus.htm 
 
 
5.Писмени декларации: концепция 
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Писмената декларация е текст от максимум 200 думи по въпрос от съществена 
важност,които попада в сферата на дейността на ЕС. Членовете на  Европейския 
Парламент използват писмената декларация  да насочват инструкции споменати в 
писмената декларация. 
Група над пет Члена на  Европейския Парламент може да предостави писмена 
декларация като представи текст,които трябва да се подпише от колегите им.Ако 
декларацията се подпише от болшинството Членове на  Европейския Парламент,се 
праща на Президента на Европейския Парламент,който я  анонсира на пленарна 
сесия.Декларацията след това се придвижва  напред към институциите назовани в 
текста й, заедно с имената на подписаните. 
 
6.Грижата в институциите за хората с увреждания в Европа не оправдава 
допустимите очаквания. 
 
Грижата в институциите за хората с увреждания в Европа продължава в много случаи 
да не оправдава допустимите стандарти , потвърждава доклад на  Европейската 
Комисия в края на Януари 2008.Докладът препоръчва широко използване на 
качествени,базирани върху общността услуги,които предлагат по-добро качество на 
живот за хората с увреждания,не е задължително цената им да е по-висока. 
За да получи  по- добър поглед върху ситуацията и да помогне за намирането на 
решение, Европейската Комисия финансира проучаване на развитието на услугите в 
общностите ориентирани към хора с увреждания в Европа.Проучването –
„Деинституализация и Живот  в общността-Резултати и Разходи” беше проведено от 
University of Ken(Tizard Centre)и Лондонското Училище по Икономика. 
То потвърди,че грижите в Институциите са понякога с неприемливо лошо качество.В 
действителност,понякога условията на  институционална грижа могат да представляват 
сериозни затруднения за международно приетите стандарти за правата на човека,както 
се потвърди от скорощни медийни репортажи(какъвто е примерът в 
България).Услугите базирани на живот в общността ,когато са добре установени и 
ръководени могат да доставят по-добри резултати,в смисъл на качество на живот и да 
направят хората с увреждания  пълноценни граждани.Услугите в Общността не са по-
скъпи от грижата в Институции щом нуждите на живеещите там и качеството на 
грижите се прибавят към сметката в изчисляване на разходите. EASPD беще обвързана 
като партньор по този проект. 
http://www.kent.ac.uk/tizard/research/DECL network/index.html 
 
7.Брошура  на EASPD по въпросите на  Образованието  
 
Образованието е съществена стъпка в живота на всеки и важна врата към пълноценен 
живот за хората с увреждания. 
През 2006 EASPD организира важен семинар по повод даването на образование на 
всеки.Резултатите от този семинар ясно показаха нуждата от по-голям фокус върху 
образованието.През 2008, 14 години след подписването на декларацията от  
Саламанка,все още не всички могат да се радват на правото си на образование. EASPD 
иска да се справи с тази несправедливост и поради тази причина стартира 
кампания.Целите на организацията са: 
-вербува членове в полето на образованието 
-по-активно влияние в полето на образованието за всички. 
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Брошурата по въпросите на  образованието е първият инструмент да се постигнат тези 
цели.Скоро ще бъде достъпна на Английски,Френски и Немски на уебсайта-
www.easpd.eu. 
 
 
Новини за проекти 
 
1.WiSE-MoVe 
През последните месеци проектът WiSE-MoVe  за неформална подготовка за работа 
влезе в нова фаза.След първата фаза на избиране на целева група и 
методология,партньорите по проекта развиха материалите за подготовка и 
обучителните елементи,които ще бъдат използвани, за да информират треньорите по 
неформална работа.През Април ще стартира тестването на тези 
инструменти.Тестването ще протече на два етапа: 
1.Валидизиране:Тази част от упражнението беше вече стартирана-партньорите 
обсъждат съдържанието на черновата от обучителни единици и проучват мнението на 
другите за: 
  а . Неща липсвали от черновата версия 
  б. Дали черновата версия съдържа ненужни въпроси,които трябва да бъдат 
премахнати. 
  в . Нивото на изчерпателност на черновата. 
2.Насочване:Насочването е етап от процеса  където части от учебната програма да се  
изпробват като се доставят ня реална аудитория.Каквото се преподава  е одобреното 
съдържание по време на процеса на валидизация.За повече информация ви каним да 
посетите нашия уебсайт:http://www.wise-move.net.Вашият принос,забележки,въпроси 
или предложения са  добре приети на info@easpd.eu. 
 
 
Други 
1.Презентация на членовете 
 
Capability Scotland 
История- Capability Scotland е една от водещите в страната организации за хора с 
увреждания от всякакви възрасти и има над 60 години опит в предлагането на 
услуги.Организацията е основана през 1946 от група отдадени родители  и 
професионалисти.В настоящия момент дава работа на 1200 души персонал отвъд 
широкия обсег от области,с които се занимава,включително социални грижи. 
Нашата Визия- Capability ще бъде голяма сила в подпомагането на хора с увреждания 
да достигнат пълно равенство, да имат право да избират и да контролират живота си в 
срок до 2020. 
Нашата Мисия: Мисията на Capability е да трансформира очакванията на хората за 
това какво е възможно и да осигури на хората с увреждания достигането на 
равенопоставеност.Ние ще постигнем това чрез: 
-Изграждане на  здрави и ефективни връзки чрез работната мрежа на организациите в 
публичния,частния и доброволческия  сектор,които са загрижени за хората с 
увреждания. 
-Упражняване на ефективно влияние, което ще направи така,че да се прокарат 
закони,които дават на хората с увреждания равни човешки и граждански права,така че 
отношението да се промени чрез кампании,обучение и информация. 
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Услуги- Ние предлагаме персонализирани услуги за подкрепа на деца,млади хора и 
възрастни с различни степени на увреждания.Разнообразието от услуги включва живот 
в общността,дневни и жилищни услуги,заетост,помощ в домакинството,временни 
грижи,терапия,образование и обучение,семеина подкрепа и дейности. 
 
ASCS-Advice Service Capability Scotland-(Консултантски услуги,даване на 
съвети)- ASCS е добре известна ,с предоставянето на безплатни съвети и информация 
на голяма част на хора с проблеми,включително  съвети на специалисти относно 
церебралната парализа.Тел:+44 131 313 55 10 , Textphone:0131 346 2529 or e –mail 
ascs@capability- scotland.org.uk 
За повече информация посетете:www. capability- scotland.org.uk 
 
Federation Medico-Sociale des VOsges(FMS) 
Медико-социалната федерация (FMS) е асоциация,чиято цел е да: 
-Създаде и да ръководи социални и медико-социални услуги 
-Да провежда социални и медико-социални инициативи 
-Да представя всякакъв вид инициативи,с цел олесняване интеграцията на индивидите 
и семействата в икономическата и социалната среда. 
-Да предоставя информация и трейнинг,да провежда проучвания в полето на 
социалната и медико-социалната наука. 
-Да разучава и прилага системи за ръководене-целящи чрез местните власти да  
оптимизират публичното инвестиране в социалната работа и здравна грижа. 
- Да представя ръководене на консултантски ресурси в интерес на други юридически 
лица  със същите цели. 
След създаването през 1921 една от целите на FMS е да е в услуга.Ние сме постоянно 
непрекъснато, съсредоточени върху нивото на  услугите,очаквани от нашите клиенти,за 
да ги посрещне).Нашите услуги се характеризират предимно от факта,че се 
предоставят: 
-Директно на хората с увреждания 
-главно в техния личен,социален и професионален живот(помощ чрез 
работа,трейнинг,интегриране чрез икономическа подкрепа и други) 
FMS поддържа 6 главни организационни центрове:Департамент за възрастните,за 
социална интеграция,за тежко увредени хора,за подходяща работа,за благополучие на 
децата,комуникации,департамент за трейнинг и проучвания. 
Federation Medico-Sociale des VOsges-6 rue Gilbert BP 402-88010 EPINAL 
cedex,FRANCE  f.m.s.@fms88.com-website:www.fms88.com-Tel:+33.3.29.35.16.95-
Fax:+33.3.29.35.76.00 
 
Дейности на EASPD  
 
Брюксел,Белгия 02-05 Април 2008 
-02/04: Уъркшоп за разработване на проекти (следобяд) 
-03-04/04::Walking the talk-Работна конференция 
                 Изложение на конкретни модели на иновативни услуги,разработени в Европа 
-05/04:Постоянен комитет,Борд и Общо Събрание 
 
Виена,Австрия   15-17 Септември 2008  
Последна конференция по Проекта за Качеството на живот(15) и Лиценз за 
Европейска грижа(16) 
17- Постоянен комитет , Общо Събрание и Избори 
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