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Херман Ван Ромпуи се среща с лидерите на Европейския 
Форум на хората с увреждания 

 
На 16-ти април, Херман Ван Ромпуи, председател на Европейския 
Съвет, се срещна с Янис Вардакастанис, председател на  
Европейския Форум на хората с увреждания (ЕФХУ), и с Пиер 
Гиселинк, председател на Белгийския Форум на хората  
увреждания. Целта на Европейския Форум е да включи Пакта за 
хората с уврежданията в Европейската Стратегия 2020.  
В съгласие с ЕФХУ, Херман Ван Ромпуи зае позицията, че 
съществува „необходимост от нов подход към политиките в ЕС по 
въпросите свързани с уврежданията”. Европейската Стратегия 2020,  
чиято цел е икономически и социален растеж, ще бъде приета от  
Европейския Съвет на 16-ти юни, 2010 година.  ЕФХУ съобщава, че 
Херман Ван Ромпуи „подкрепи обсъждането на въпросите свързани 
с уврежданията в Европейския съюз”, на среща която се провежда 
на всеки две години между Европейския Форум на хората с 
увреждания, председателя на Европейския Съвет, председателя на 
Европейската комисия, и председателя на Европейския парламент, 
за оценка на по-рано предприети мерки и доклад пред Европейския 
Съвет.  Пактът за хората с увреждания 2010-2020 е политическа 
рамка на европейско и национално ниво, която има за цел 
сътрудничество между държавите-членки и Европейския съюз. В 
момента, в дневния ред на ЕС не е включен дългосрочен план по 
въпросите на уврежданията, който ясно да посочва съвместен 
ангажимент от страна на институциите и държавите-членки. 27-те 
държави-членки развиват 27 различни национални планове за 
действие при уврежданията. Координация между европейските и 
националните действия, и ясни и измерими цели свързани със 
стратегията на ЕС за растеж и работни места, е пътят към Европа 
без граници. EASPD подкрепя ЕФХУ в кампанията за Пакт на хората 
с увреждания. Такъв пакт ще подготви почвата за важните дискусии 
относно начините за прилагане на Конвенцията на ООН в Европа и 
за това как да се изградят по-силни законови рамки, които да 
подкрепят и подпомогнат упражняването на човешките права на 
всички граждани. Този пакт трябва да осигури ръководните 
принципи за дългосрочен план на Европейската стратегия за 
уврежданията. 
Като мрежа от поддържащи услуги за лица с увреждания, EASPD 
подчертава необходимостта от законопроект за предоставянето на  



услуги, като посочва загрижеността ни относно устойчивото 
финансиране, подходящите правни рамки, позволяващи иновации, 
качество, персонал, обучение и преквалификация на служителите, 
осигуряващи грижи, и участие на потребителя както в новата 
стратегия за уврежданията, така и в Пакта на хората с увреждания. 
Очевидно е, че доставчиците на услуги трябва да участват в 
изготвянето на тази законопроект. 
   
 

Ново проучване за бедността сред работещите в Европа 
 
Европейската фондация за подобряване на условията на труд и 
живот наскоро публикува ново проучване за бедността сред 
работещите в Европа съставено на базата на отделни национални 
доклади. 
Упражняването на трудова дейност силно намалява риска от 
бедност, но независимо от това, през 2007 г., 8% от трудовото 
население в Европейския съюз беше в риск от бедност. 
Процентът на така наречената „бедност сред работещите” 
подчертано варира в различните страни и социални групи, а сред 
повечето от тях този въпрос не е приоритет в политиката, въпреки 
че той може да бъде включен в общите политики за борба с 
бедността и социалното изключване. EASPD настоява за действия, 
насочени към ситуацията с „бедността сред работещите”  и 
необходимостта от по-добри условия на работните места, особено в 
социалния сектор, което е лесно постижимо, при наличието на  
адекватно финансиране. 
 
 
Още повече в нужда и по-нуждаещи се: доклад от Eurodiaconia 

за социалното въздействие на кризата 
 
Социалната криза се влошава и през 2010 се очаква задълбочаване 
на нейното икономическо и финансово въздействие, казват 
членовете на Eurodiaconia. Eurodiaconia публикува нов доклад 
„Социалните разходи за кризата: още повече в нужда и по-
нуждаещи се” като продължение на доклада, издаден през 2009 г., 
който разглежда въздействието на финансовата и икономическата 
криза върху способността на техните членове да предоставят 
услуги. 
Като цяло техните членове са много сериозно загрижени за 
бъдещето, като съществува опасение, че социалната криза се 
влошава, че и през 2010 г. нейното  икономическо и финансово 



въздействие ще се засили. Те отбелязват нарастване в 
потреблението на услуги, особено при консултациите за кредит, 
спешна финансова помощ и съвети за заетост, и се очаква тези 
потребления да нараснат и при други услуги, като програмите за 
осигуряване на храна; 11 от  20 интервюирани също така очакват да 
се увеличи търсенето на услуги за бездомни. 
Повечето от тях смятат, че ще бъдат призовани да изпълняват нова 
роля през 2010 г., може би, за да уравновесят спада в 
предоставянето на публично предлаганите услуги. 
 
 

Проблеми в сектора на социалните грижи подчертани на 
срещата с Еврокомисаря Андор 

 
На 14-ти април Европейската народна партия (ЕНП) организира 
изслушване в Европейския парламент на ЕС Стратегия 2020. 
Новият комисар на ГД „Заетост, социални въпроси и равни 
възможности” г-н Андор представи стратегията и няколко 
евродепутати направиха забележки или поискаха изясняване. 
От името на EASPD, г-н Зелдерло подчерта някои неотложни 
въпроси в сектора на социалните грижи: в средата на икономическа 
криза социалните услуги (в някои страни) не могат да намерят 
квалифицирани служители и след кризата може да се очаква 
недостиг на персонал.  
Ето защо, Европейската Стратегия 2020 трябва да включва 
действия за насърчаване на кариерата в сектора на социалните 
грижи и предлагането на по-привлекателна перспектива в тази 
сфера на дейност, още повече, че след като се наблюдава 
изместване на парадигмата в сектора от подход основан на 
медицински грижи към подход базиран в общността, може да се 
появи необходимост и от преквалификация на специалисти. В 
заключение, г-н Зелдерло отбеляза, че е необходим Комитет „за 
диалог в социалния сектор” представляващ служителите и 
доставчиците на услуги от правителствени и неправителствени 
организации, като устойчивостта на трудовите условия за 
доставчиците на услугите и служителите бъдат взаимно свързани. 
Г-н Андор съобщи, че в новата стратегия ще бъдат включени 
работни места в офиси и свързаните с тях длъжности и 
работодатели; преди лятото Социалният Съвет ще обсъди 
стратегията, с цел стартирането й в рамките на Белгийското 
председателство. 
 



EASPD посочва пряката връзка между правата на човека и 
висококачествените социални и здравни услуги 

 
На 14-ти април, EASPD участва в среща, организирана от Офиса на 
върховния комисар на ООН за Правата на човека. По време на 
срещата, регионалният представител, г-н Ян Яраб, и заместник- 
върховният комисар, г-жа Кунг-Уо Канг, предоставиха възможност  
на НПО-и да изразят тяхната загриженост и да потърсят начини за 
по-интензивно сътрудничество с Офиса на ООН в Брюксел. 
От името на EASPD, г-н Люк Зелдерло посочи пряката връзка, която  
съществува между правата на човека и наличието на достъпни 
висококачествени социални и здравни услуги. В непосредствено 
сътрудничество с Регионалния офис на ООН в Брюксел, EASPD ще 
продължи да работи върху по-нататъшното развитие на базираните 
в общността приобщаващи услуги, като алтернатива на 
институционализирането. Беше обсъден също така достъпът до 
качествени услуги от ромите и хората с  увреждания от 
малцинствата. 
  
 

Споразумението за сътрудничество с Европейската агенция 
за развитие на специални образователни потребности 

 

На 26-ти март, се състоя среща между EASPD и г-жа Аманда 
Уоткинс от Европейската агенция за развитие на специални 
образователни потребности. Двете организации работят по сходни 
теми и проекти с подобни цели. След общо въведение в работата 
на Европейската агенция и EASPD, беше обсъдена стратегия за 
сътрудничество. Освен това, EASPD представи проекта „Пътеки за 
приобщаване”, а Европейската агенция представи проектите 
„Подготовка на учителите за приобщаване” и „Индикатори 
за приобщаващо образование”.  
В края на срещата, двете страни се договориха да взаимна обмяна 
на информация и обратна връзка, когато е необходимо. Евро- 
ската агенция също така ще бъде поканена да участва в най-
важните събития, организирани в рамките на проекта P2i. 
 
Повече информация на: www.pathwaystoinclusion.eu и 
www.european-agency.org/agency-projects/indicators-for-inclusive-
education)    
 
 

 

http://www.pathwaystoinclusion.eu/


Проектът „IGOS” сравнява модели за рехабилитация 
 
Проектът „IGOS” към програма Леонардо да Винчи е създаден в 
резултат на ползотворно сътрудничество на партньорството на 
Влиятелната група на EASPD по професионални услуги. 
Целта на проекта е да сравни съществуващите модели за 
рехабилитация за хората с увреждания в седем държави-членки в 
ЕС и да даде възможности за реализация на хората с увреждания  
чрез професионална рехабилитация и трудова дейност. 
Междинният доклад на този проект предстои да бъде публикуван 
през юни 2010. BAG:WfbM, като координатор на проекта, пое 
отговорността за това. Всички въпроси свързани с качеството 
на проекта са под ръководството на ирландския партньор Фондация 
Коуп. 
 
 
 

Резултатите от проекта „Предай нататък” разпространени в 
цяла Европа 

 
Проектът „Предай нататък”, финансиран от Европейската Комисия в 
рамките на програмата Учене през целия живот (Основна дейност 4 
- Разпространяване & Използване на резултатите), има за цел 
повишаване на възможностите за наемане в открития пазар на 
труда на хората с увреждания. 
По време на първата година от проекта, беше разработен основния 
документ  („Компилация”), който обединява полезна информация за 
наемането на работа на лица с увреждания. Той също така съдържа 
материали за обучение, събрани от 3 завършени проекти. 
Вече бяха организирани 2 семинара в Румъния и Чешката 
Република, други 3 ще бъдат проведени тази година в България (25 
– 26.06.2010), Унгария (30.09 - 1.10.2010) и Малта (18 - 19.11.2010): 
те са прекрасен повод за справяне със спецификата на 
националните ситуации и основните предизвикателства в сектора 
на предоставяне на услуги по отношение на наемането на хората с 
увреждания. 
Компилацията дава възможност на участниците да анализират 
материалите за обучение от три завършени проекта (Conversion, 
Atlas and I AM 2003) чрез паралелни работни групи / семинари. 
Дискусиите ще разгледат въпроса за приложението на материалите 
и опита от различните проекти в съответствие с профила и нуждите 
на сектора на национално равнище. 



Семинарът дава възможност на доставчиците на услуги, 
потребителите и властите да се обединят и да споделят 
информация, както и да създадат мрежи за по-нататъшно 
сътрудничество. 
Проектът „Подай нататък” се разпространява по цяла Европа. 
Повече информация на:  
www.employmentforall.eu/PASSITON/tabid/5178 /Default.aspx 
  
  

Предстоящи събития 
 
2-5 Юни 2010: Конференция на EASPD на тема „Какво за мен? 

Включително и най-неизползваното, но и най-успешно средство 
за повишаване качеството на живот на хората със сериозни 
увреждания” ще се проведе в Хелзинки, Финландия. На 
конференцията лектори от Европа и извън нея ще проучат начините 
за превръщането на Конвенцията на ООН в реалност в живота на 
хората с висока нужда от подкрепа.  
Повече информация за конференцията и регистрация на: 
http://papunet.net/what-about-me 
  
10-11 Юни 2010: В Марбург, Германия ще се проведе Европейска  
конференция  на тема „Изграждане на мостове. Нови начини за 
интегриране на хората с увреждания. Общият пазар на труда и 
промените в защитените работилници”. Конференцията ще 
обхване всички аспекти от ежедневието на хората с увреждания по 
време на живота им.  
Повече информация на: www.bruecken-bauen-marburg.de 
  
7-8 Октомври 2010: Конференция на EASPD на тема „Към живот в 

общността: настоящи реалности, бъдещи предизвикателства” 
ще се проведе в Скопие, Македония. Общата цел на конференцията 
е да се улесни пълноценното включване на хората с увреждания в 
обществото, в светлината на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания. 
  
3-5 Ноември 2010: Gentle Teaching International организира 
международна конференция в Харлем (Холандия). Конференцията 
под надслов „Взаимоотношения, основата в предоставянето на 
грижи” ще допринесе за развитието на нежното преподаване в 
световен мащаб. Повече информация на: www.gentleteaching.nl 
  

 



Присъединете се към EASPD във Facebook 
 
Как да станете фен? 
Намерете нашата EASPD страница във Facebook. След това 
кликнете върху "Стани фен" в горната част на страница. Това е 
изключително лесно. Ако наистина сте голям фен, уведомете 
семейството и приятелите си, за да станат фенове и те. 
След като станете фен, можете да комуникирате с групата, да 
качвате статии, да споделяте своя опит, и дори да давате съвети 
или да обсъждате различни въпроси с други фенове на EASPD. 


