
Бюлетин на EASPD за май 2011 

 

Регистрация за Конференцията на EASPD „Възрастни - какво от 

това? Независим живот за възрастните хора с увреждания“ в Линц 

все още е възможна 

На 30 юни и 1 юли 2011 г., EASPD, в тясно сътрудничество с Caritas für Menschen mit 

Behinderungen Linz, ще събере ключови заинтересовани лица и експерти от цяла 

Европа, за да обсъдят независимия живот и индивидуалната подкрепа в основните 

услуги за възрастни хора с увреждания. С нетърпение очакваме да ви приветстваме  за 

участие в дебатите и за обмен на добри практики от целия континент. Елате и се 

присъединете се към нас в Линц! Пълната програма и регистрация са достъпни на 

www.easpd-linz.com или се свържете с Шарлот Бьотишер в офиса на EASPD 

charlotte.boetticher@еaspd.eu  

 
EASPD е домакин на семинар за проектно развитие в Линц 

Семинарът за проектно развитие дава възможност за по-нататъшно разработване и 

определяне на международните партньорства за изпълнение на иновативни проектни 

идеи. Следобедът ще започне с пленарно заседание, на което ще бъдат обяснени 

бюджетните линии на ЕО; веднага след него ще има кратко представяне на някои идеи 

за проекти. Заинтересованите страни могат да се свържат с координатора веднага след 

това. След пленарното заседание, участниците ще се разделят и ще се присъединят към 

семинар по техен избор. Регистрацията за семинара за проектно развитие е открита. 

Можете да се регистрирате на общия формуляр за регистрация на конференцията на 

www.easpd-linz.com или се свържете със Соня Стасковияк в офиса на EASPD на 

sonia.staskowiak@easpd.eu  

 

Модернизация на правилата на ЕС за обществените поръчки  

EASPD даде своя принос за консултациите по модернизацията на правилата на ЕС за 

обществените поръчки, организирани неотдавна от Европейската комисия. В отговор 

на консултациите, EASPD подчерта факта, че в сферата на социалните услуги за лица с 

увреждания два аспекта предизвикват загриженост: първият засяга социалните 

съображения да се изгради процес за всички обществени поръчки, който следва да бъде 

инструмент за социално включване, благодарение на добри практики като заетостта на 

хора с увреждания или добри условия на труд за служителите; а вторият се фокусира 

върху самите обществени поръчки за социални услуги, които трябва да спазват 

особеностите на сектора. Освен това EASPD напомни че, макар социалните услуги от 

общ интерес да се считат за икономически фактори от законодателството на ЕС, целта 

им е да осигуряват подкрепа на уязвимите лица и следователно да допринасят за 



социалното и териториално сближаване и социално включване. Ето защо в отговор на 

консултациите, ние подчертахме значението от наличието на правила, които да 

позволяват на услугите да реализират тази цел. Нашите основни препоръки към 

Комисията са:  

 Да се признаят специфичните характеристики на социалните услуги и 

необходимостта от подчиняването им на внимателно обмислен набор от 

правила, които да регулират правилното отношение към уязвимите лица и да не 

позволяват третирането им като „обекти“, чиято подкрепа може да се обяви на 

търг на свободния пазар, така че настоящите правила да могат да се изменят по 

такъв начин, че да позволяват функционирането на услугите в пълния им 

капацитет, в полза на лицата, за които са предназначени, и на местните 

общности, в която те са действащи;  

 Да се подкрепят предложенията, изискващи запазени пазари за организации с 

нестопанска цел, да се премахне критерия за най-ниска цена при възлагане на 

договори за социални услуги и да се обърне внимание на критерии като 

качество, непрекъснатост на услугата, възможности за предоставяне на услуги и 

работни условия за служителите; 

 Да се насърчават алтернативите за обществените поръчки в социалния сектор, 

като се започне от историческия опит във всяка държава-членка.  

За повече информация, моля, свържете се с Миряна Джиралди 

(miriana.giraldi@easpd.eu) в офиса на EASPD.  

 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания получава 

100-ната си ратификация 

На 10 май 2011 г., Колумбия стана 100-ната страна, която ратифицира Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания. С този акт, страната се присъединява към 

редиците на държавите, които сега отделят по-голямо внимание на достъпността, 

подкрепена от правните им системи, за да могат гражданите с увреждания пълноценно 

да участват в живота на техните общности, включително политическия процес и 

здравните и образователните услуги. Конвенцията бележи промяна в отношението към 

лицата с увреждания, от предишното им възприемане като „обекти на медицински 

грижи“ към един по-социален подход, при който уврежданията се възприемат като 

резултат от взаимодействието между дадено лице и неговата или нейната среда, а не 

като нещо присъщо на лицето, в резултат на увреждане. EASPD силно приветства 

ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Колумбия 

и се надява, че много други страни ще последват добрия пример, като десетте държави-

членки, които все още не са ратифицирали Конвенцията. Независимо от това, EASPD 

напомня на Европейския Съюз да ратифицира Факултативния Протокол към 

Конвенцията, което би позволило на жертви на предполагаемо неспазване на наредбите 



на ЕС да подадат жалба до Комитета на ООН по правата на хората с увреждания. 

Европейският съюз ратифицира Конвенцията на ООН за 23 декември 2010, но още не е 

ратифицирал Факултативния протокол.  

 

Британският вестник „The Guardian“ е домакин на 

журналистически конкурс на тема „Предизвикателствата, пред 

които са изправени момичетата с увреждания“ 

„80% от лицата с увреждания в развиващите се страни живеят под прага на бедността“е 

един от поразяващите аргументи, въвеждащи най-новата тема на годишния 

международен журналистически конкурс, който е домакинстван от британския вестник  

 „The Guardian“. Конкурсът има за цел да открие най-добрите любителски и 

професионални статии, засягащи една от 16-те теми, спонсорирани от група 

международни неправителствени организации със седалище във Великобритания. 

Статиите, съдържащи от 600 до 1000 думи, могат да бъдат изпратени до 13 юни 2011. 

Творбите на 16-те най-добри автори (осем любители, осем професионалисти)  

ще бъдат публикувани на сайта на вестника, а отличените автори ще получат 

възможност да летят до развиваща се страна за проучване на нова задача. Победителите 

в конкурса ще бъдат обявени на 16 ноември. За повече информация по темата и 

конкурса погледнете тук.  

 

EASPD и IGOS-partnership организираха семинар на тема 

„Мобилност в рамките на работното място“ 

На 5 май 2011 г. EASPD организира закрит семинар в сътрудничество с IGOS - 

Качествена работа среда за всички партньорски на тема „Мобилност в рамките на 

работното място“. Мобилността в рамките на работното място е един от въпросите, 

които Европейската комисия се ангажира да включи в Европейската стратегия по 

уврежданията в хода на 2010 – 2020 година. Отправна точка на дискусията беше 

документ на тема „Предизвикателства и опасности на мобилността в рамките на 

работното място за лица с увреждания“, който обобщава актуалното състояние на 

възможностите за трудова заетост и мобилност на лица с увреждания и 

предизвикателствата и опасностите на системите за социална сигурност във всяка 

страна-партньор. Гости-лектори бяха г-н Даниел Шмид (Европейска комисия, ГД 

„Правосъдие“) и г-н Егберт Холтуис (Европейска Комисия, ГД „Трудова заетост“). По 

време на семинара, представители на Европейската комисия идентифицираха и 

дискутираха концепцията за мобилност в рамките на работното място, бариерите и 

моделите на добри практики. Дискусията около мобилността (напр. мобилност в 

рамките на свободния пазар на труда, в рамките на защитените предприятия и прехода 

от защитените предприятия към свободния пазар на труда и обратно) подчерта важни 

въпроси, които ще бъдат допълнително проучени и изследвани през следващите 

месеци.  



За повече информация се свържете със Сабрина Ферайна на sabrina.ferraina@easpd.eu 

 

Семинари на ImPaCT in Europe със заинтересованите страни 

Последният ни семинар, организиран в рамките на проект на ImPaCT in Europe, се 

фокусира върху темата за обучение на служителите. Той ни предостави възможност да 

споделим предварителните резултати от анализа на образователните потребности и да 

обсъдим важни въпроси, като ползите от обучението, включването на модули  

на личностноцентрирани технологии в програми за обучение на служители, 

осигуряващи грижи, както и ползите от обмена на най-добрите практики между 

организациите в цяла Европа. Пълният доклад е на разположение на уебсайта на 

проекта, и ние ще се радваме да чуем вашите мнения по темата на нашия 

потребителски форум.  

Нашият следващ семинар „Технология в действие!“ ще се проведе в Кардиф Бей, Уелс, 

Великобритания, на 22 юни 2010 г. и ще обхване темата за заетостта. Наличието на 

трудова заетост е важно за хората на много равнища; повишава се не само доходът им, 

но и независимостта и самооценката им. Обаче много лица с увреждания са лишени от  

тези възможности поради бариери, които могат да попречат на достъпа им и 

поддържането на заетост. Използването на личностноцентрирана технология може да 

осигури на хората с увреждания възможност за достигане на пълния им потенциал в 

работата им и значително да увеличи не само техните възможности за трудова заетост, 

но и тези на работодателите. Повече информация и формуляра за регистрация са на 

разположение на уебсайта на ImPaCT in Europe.  

 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се 

обсъжда в Европейската академия по право (ERA) 

На 23-24 май 2011 г. Европейската академия по право със седалище в Трир, Германия, 

организира тематичен семинар на тема „Европейски закон за уврежданията и 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания“. Обучението, спонсорирано 

от Европейската програма за заетост и социална солидарност (ПРОГРЕС 2007-2013), 

осигури основна информация относно значението на Конвенцията и последиците, 

свързани с принудителното изпълнение на нейните принципи. Конвенцията, влязла в 

сила за Европейския съюз на 22 януари 20011 г., се приема като водещ политически 

инструмент за Европейската стратегия по уврежданията 2010-2020 и определя  

настоящото и бъдещото развитие в областта на правата на лицата с увреждания. 

Важността на Конвенцията е от ключово значение в разработването и изясняването на 

съществуващите задължения и предоставянето на правен набор от стандарти, 

определящи правата на хората с увреждания и произтичащи от троен подход: 

въвеждането на социален модел по въпросите свързани с уврежданията; понятието 

„разнообразие“ да потвърждава индивидуалността на хората с увреждания, вместо да се 
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свързва с представата за увреждане, характеризиращо тяхното състояние; и да се 

обръща внимание не на концепцията за техните „нужди“, а на тази за техните „права“.  

Говорителят подчерта основните принципи на този инструмент за човешките права и 

представи използваемостта на Конвенцията на международно и национално ниво, 

практическите последици за хората с увреждания на първо място и  

за обществото като цяло в пълен аспект, както и необходимостта за поддържане на 

информираност относно въпросите за уврежданията, за да може включването и 

участието им да се реализира на възможно най-широко равнище.  

Приемането на Конвенцията и нейните последици е следващата стъпка след 

ратифицирането й; следователно ролята на гражданското общество, държавните 

служители и органи е да насърчават промяната в парадигмата,  въведена от 

Конвенцията и да подкрепят обществото в по-нататъшно развитие за разбирането и 

правилното прилагане на този инструмент.  


