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Членовете на ЕП настояват хората с увреждания да бъдат част от ЕС 2010 

 

През март Европейската комисия представи своята нова икономическа и социална стратегия 

„Европа 2020”. Тя има за цел да сложи край на икономическата криза и да подготви Европейската 

икономика за предизвикателствата на следващото десетилетие. Стратегията се състои от три 

ключови елемента и седем начинания, които да бъдат реализирани от държавите-членки на ЕС: 

 Интелектуален ръст (напредък в иновации, образование и дигитално общество); 

 Траен ръст (развитието на по-ефикасни производствени процеси, повишавайки 

конкурентноспособността) и 

 Цялостен ръст (повишаване на заетостта и квалификацията, както и борба с бедността). 

Интергрупата за увреждания и Европейския форум на хората с увреждания иска в стратегията на ЕК 

да се състои също така пакт за хората с увреждания. Интергрупата за увреждания на Европейския 

парламент е неформална група от членове на ЕП от всякакви националности и политически групи. 

Членовете са заинтересовани в промотиране на политиката за увреждания в тяхната работа в 

средите на Европейския парламент, както и на местно равнище. Европейският форум на хората с 

увреждания е независима европейска неправителствена организация, която представлява 

интересите на 65 милиона души с увреждания в рамките на ЕС. Новата стратегия бе в дневния ред 

на срещата на Европейския съвет на 25-ти и 26-ти март 2010. Два дни преди тази среща, 

Интергрупата за увреждания и Европейския форум на хората с увреждания организираха събитие в 

Европейския парламент в Брюксел. Сред гостите бяха комисаря по заетост, социалните въпроси и 

социално приобщаване Лазло Андор, както и представители на настоящото испанско и бъдещо 

унгарско председателство на съвета на ЕС. Те бяха помолени да обединят пактът за хората с 

увреждания с новата развита икономическа и социална стратегия за Европа. Пактът има за цел да 

се увери, че въпросите за хора с увреждания са на равни начала с всички съответни политики на 

ЕС. Целия документ може да бъде открит на www.disabilitypact.eu 

 

Съветът на Европа призовава за за деинституционализация на децата с увреждания 

 

Комитетът на министрите прие текст, с който препоръчва държавите-членки да не настаняват 

повече децата с увреждания в институционални домове, а вместо това да дадат предпочитание на 

живот в общността. Има голяма загриженост касаеща съгласуваността в институционалните 

домове относно изпълнението на правата на децата. С изключение на някои извънредни 

обстоятелства, деца не трябва да бъдат настанявани в институционални домове. Нещо повече, в 

рамките на разумен период от време институционалните разпоредби трябва да бъдат заменени с 

услуги в общността, като част от един цялостен подход. Комитетът на министрите съзнава факта, че 

страните-членки се намират на различни етапи в тази област и че деинституционализацията е един 

растящ, дългосрочен процес. Поради тази причина текстът подчертава важността на защитаването 

правата на децата с увреждания и на уязвимите пълнолетни под институционални грижи, през 

преходния процес. Следва да се създадат механизми с които децата с увреждания и техните 

http://www.disabilitypact.eu/


семейства да се включват в процеса на развитие на услугите, тъй като те са основни 

заинтересовани страни. В продължение на няколко години Съветът на Европа защитава активно 

правата на децата и помага за изкореняване на насилието над всяко дете, включително такова с 

увреждания.  

 

Изгубено време – изгубени пари – изгубени възможности? 

 

На 24 март 2010 година Европейската коалиция за живот в общността (ECCL) публикува нов доклад 
в който отбелязва, че финансирането от ЕС се използва от някои страни-членки от Централна и 
Източна Европа за обновяване или построяване на нови жилищни институции за хора с 
увреждания. Това означава, че хората с увреждания продължават да бъдат изолирани от 
обществото, което поставя под риск от сериозна злоупотреба човешките им права. Доклада на 
Европейската коалицията за живот в общността посочва, че подобно използване на европейски 
средства (известни като структурни фондове) продължава въпреки политиката на ЕС и страните-
членки, която подчертава нуждата от защита правата на хората с увреждания и насърчава тяхното 
социално приобщаване. Многобройни доклади за последното десетилетие разкриват ужасяващи 
реалности за институционалните грижи в Централна и Източна Европа касаещи възрастни и деца с 
увреждания. Те показват ужасни условия за живот; използване на физически ограничения; 
физически и сексуален тормоз от страна на някои обитатели към други и понякога от страна на 
персонала; неадекватно облекло; липса на независим оглед относно въпроса за отделянето от 
родителите; липса на уединение и отсъствието на рехабилитационни или терапевтични дейности. 
Докладът „Изгубено време – изгубени пари – изгубени възможности?” твърди, че практиката на 
използване на структурни фондове за поддръжка на системата за институционални грижи е в 
противоречие с политиката и целите на ЕС, законите на ЕС и европейските и международни 
правни стандарти.  
 
Фойерверки закриха параолимпийските игри във Ванкувър 
 
Грандиозна и затрогваща церемония по закриване беляза краят на параолимпийските зимни игри 
във Ванкувър тази вечер. Хиляди се притекоха да наблюдават шоуто, състоящо се в Медалс Плаза в 
Уислър, празник за атлети, официални лица и доброволци. Страните с най-висок брой златни 
отличия бяха широко известени, а първото място беше за атлетите на Русия с общ брой от 38 
медала. В чест на страната, националния химн беше изпят от хор, като звуците отекваха от всички 
страни на Олимпийското село в Уислър. С общо 24 спечелени медала, Германия завърши на второ 
място зад Русия, следвана от Канада и Украйна с по 19 медала. Лондон вече се приготвя за 
следващите параолимпийски игри през 2012. На 22 март организаторите на Олимпиадата Locog 
стартираха уебсайт, който позволява националните членове да регистрират тяхната 
заинтересованост към билетите за предстоящите игри в Лондон през 2012. Тези, които се запишат 
в www.tickets.london2012.com ще бъдат сред първите, които ще узнаят кога билетите влизат в 
продажба през пролетта на 2011 и как да подадат заявление за тях.  
 
Изправяне пред криза на заетостта в Европа 
 
Сотирия Теодорополу, политически анализатор от европейската дипломатическа служба, Волфганг 
Мюлер, глава на брюкселския офис, германско федерално бюро по труда, Карл Пикелман, 
изследователски съветник, Генерална дирекция по икономически и финансови въпроси и Кони 
Ройтер, Генералния секретар на СОЛИДАР дискутираха въздействието на икономическата криза в 

http://www.tickets.london2012.com/


рамките на семинар, организиран от Центъра за европейска политика. Темите за гъвкавата 
сигурност, уменията на безработните лица, временните мерки предприети за справяне с кризата и 
фокусът върху социалните ценности, свързани с темата за 2010 – европейската година за борба 
срещу бедността – бяха взети под внимание, подчертавайки необходимостта икономическите 
политики да избягват краткосрочните мерки, като ранното пенсиониране и гъвкавата сигурност, в 
случай, че не бъдат съчетани с ученето през целия живот, повече справедливост и по-силен акцент 
върху поставянето на човека на първо място. 
 
Трета конференция на Международната асоциация за лица с интелектуални увреждания за 
Европа, Рим, 20-23 октомври 2010 
 
От името на Международната асоциация за лица с интелектуални увреждания и на разискващия 
организационен комитет, EASPD желае да Ви покани на третата конференция на Международната 
асоциация за лица с интелектуални увреждания за Европа, която ще се състои през 2010 в Рим от 
20-ти до 23-ти октомври. Конференцията на асоциацията е посветена на деца и възрастни с 
интелектуални увреждания, както и на техните семейства. Техните животи са конкретната 
реалност, която нашето изследване се опитва да освети. Целта е да се предостави правилната 
подкрепа и „контексти” на дадената среда, които да спомагат развитието на отделния индивид и 
нейния или неговото семейство от ранно детство, през юношество, пълнолетие, зрелост и чак до 
старост. Членовете на EASPD заплащат редуцирана такса за конференцията, затова, когато се 
регистрирате, моля споменете, че сте член на EASPD. 
 
Стажове за хора с увреждания в Европейския парламент: Стартиране на нова покана за 
представяне на кандидатури 
 
На 15 март 2010, Европейският парламент стартира покана за представяне на кандидатури за осми 
стажов период, започвайки на 1 октомври 2010 (стажов период: 1 октомври 2010 – 28 февруари 
2011). Поканата за представяне на кандидатури ще бъде общодостъпна в сайта на EUROPARL 
(Европарламента) до 15 май 2010. Ще бъдат предложени от седем до девет стажове. 
Допълнителна информация относно тези стажове може да бъде намерена подробно в сайта на 
Европейския парламент: http:// www.europarl.europa .eu/parliament/ public/ staticDisplay.do? 
id=147&pageRank= 4&language=EN 
 
Присъединете се към EASPD във фейсбук!! 
 
Имате ли профил във фейсбук? Лесно е да станете фен на EASPD във фейсбук. Нашата фен 
страница Ви позволява да споделяте и обсъждате с другите последната и най-актуална 
информация около EASPD. Ако вече сте регистрирани и логнати във фейсбук, просто идете на 
страницата на EASPD, и кликнете на бутона „стани фен” в горната, дясна част на страницата. Ако не 
сте използвали фейсбук, регистрирането е съвсем лесно. Отидете във фейсбук, попълнете няколко 
полета с нужната информация и натиснете бутона „регистрирай се”. Сетне идете на страницата на 
EASPD и станете фен. 
 
Екипът на EASPD Ви желае весело посрещане на Великден 
 


