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300 делегати настояват за повече права на лицата с потребност 
от интензивна подкрепа 

__________________________________________________________ 
 
На 3 и 4 юни, повече от 300 лица с увреждания, членове на 
семействата им, специалисти и политици се събраха на среща в 
Хелзинки, Финландия, по повод годишната Конференция на EASPD. 
Основна тема на Конференцията беше как да се подобри 
качеството на живот на хората с тежки увреждания и тяхното 
интегриране в обществото. 
Адам Kóса, председател на Смесената група по уврежданията към 
Европейския Парламент, Александър Стуб, финландския министър 
на Външните работи и много други важни експерти по въпросите 
свързани с уврежданията от цяла Европа обсъждаха най-големите 
предизвикателства, с които се сблъскват днес хората с тежки 
увреждания и с потребност от интензивна подкрепа. 
По време на заседанията и семинарите на Конференцията заедно с 
редица други теми бяха дискутирани и темите за помощна 
технология, правен капацитет, лично бюджетиране, модели на 
активна подкрепа, алтернативни начини за комуникация и 
перспективи за развитие на служителите, работещи с хора с тежки 
увреждания.  Франц Волфмайер, председател на EASPD, посочи, че 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания се отнася 
и за лица с потребност от интензивна подкрепа, т.е. лица, които се 
нуждаят от помощ 24 часа в денонощието, всеки ден. Благодарение 
на високия медицински и технологичен напредък все повече лица с 
потребност от  интензивна  подкрепа живеят по-дълго. Това води до 
нови и нарастващи предизвикателства, което гарантира, че тези 
хора получават достъпна и икономически ефективна подкрепа. 
Увеличаване продължителността на живот трябва да се съчетава с 
доброто качество на живот, и с възможността за избор на хората с 
потребност от интензивна подкрепа да живеят според техните 
желания. Има спешна нужда от ново начало, и от повече творческо 
мислене, което да превърне това в реалност. 
След лятната ваканция, EASPD ще представи набор от препоръки 
пред Белгийското председателство, Европейския парламент и 
Европейската комисия. 
Конференцията беше организирана със съдействието на NVC, 
Фондацията за услуги на лица с интелектуални затруднения, 
Финландската асоциация на лица с интелектуални и функционални 



затруднения (FAIDD) и Финландската мрежа на хората с 
интелектуални затруднения. 
 
 

Социалната страна от работната програма на Белгийското 
председателство 

 

 
Белгийското председателство на ЕС, което започна на 1 юли и ще 
продължи до 31 декември 2010 г., публикува детайли от работната 
си програма. Основна грижа на Белгия е изпълнението на 
Лисабонския договор, който улеснява процедурите по вземане на 
решения на ЕС, и който влезе в сила през декември миналата 
година. 
Белгийското председателство ще бъде първото участващо в 
изпълнението на Европейската Стратегия по заетостта в контекста 
на новата Стратегия Европа 2020 за работни места и растеж. 
Във връзка с демографските промени, Белгийското 
председателство планира да насърчи пакт за трудовото и 
застаряващо население чрез приемане на решения за нови техники 
на управление на кариерата, както и чрез идентифициране на ниши 
в пазара на труда създадени от застаряването на Европейското 
население. Председателството има за цел да насърчи интеграцията 
и мобилизирането на всички налични активи на пазара на труда и да 
засили борбата срещу всички форми на дискриминация на 
работното място, за да се гарантира пълен достъп до трудовите 
пазари с оглед насърчаване на по-голямо социално сближаване.  
В контекста на дейността, предприета от Комисията по Социална 
закрила, Съветът ще гарантира, че социалното въздействие от 
кризата продължава да бъде наблюдавано и обсъждано от 
министрите по социални въпроси. В сътрудничество с Европейската 
комисията, Белгийското председателство ще продължи да работи 
за подобряване на ефективността на Открития метод на 
координация в сферите на здравеопазването, пенсиите и 
социалното включване. 
Съветът също така ще приеме решения свързани с устойчивостта, 
адекватността и преносимостта на пенсиите в контекста на 
застаряване на населението. 

Под Белгийското ръководство Съветът ще приеме решения въз 
основа на съобщението на Комисията относно новата стратегия за 
равенство между мъжете и жените (2011 - 2015). Освен това, ще 
продължи дейността от Испанското председателство върху 
проектодирективата за изпълнението на принципа за равенство в 



третиране на физическите лица без разлика на религия, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация. 
 
Уебсайт на Белгийското председателство: www.eutrio.be 
Работна програма на Белгийското председателство: 
www.eu2010.be/files/bveu/media/documents/Programme_EN.pdf   
 
 
Белгия промени Конституцията си, за да я направи съвместима 

с Конвенцията на ООН 
__________________________________________________________ 
 
Белгийското правителство преразгледа част от своята Конституция, 
което доведе до изменение на член от нея, с цел постигане на  
съвместимост с Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания. 
Белгия подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания през 2007 г. и я ратифицира през юли 2009. 
Според белгийското издание "La Voix des parents" (Гласът на 
родителите) на белгийската организация по въпросите за 
уврежданията AFrAHM, предложението за тази промяна е прието 
през януари 2010. Сега дял II, чл. 22 гарантира на всички лица с 
увреждания правото да се възползват от мерките, които им 
осигуряват автономност и социална, професионална и културна 
интеграция. 
AFrAHM посочва, че този промяна въвежда нов подход по 
отношение на уврежданията, и заявява, че правата свързани с 
въпросите за уврежданията са част от правата на човека. 
Източник: Inclusion Europe 
 
 

Предстоящи председателства на ЕС до 2020 г. 
__________________________________________________________ 
 
Председателството на Съвета играе жизненоважна роля в 
организиране работата на институцията, по-специално като 
движеща сила в законодателния и политически процес на взимане 
на решения. Държавата председателстваща Съвета трябва да 
организира и ръководи всички срещи и да разработва изгодни 
споразумения при разрешаване на трудности. 
Съветът се председателства за период от шест месец от всяка 
държава членка поред. Моля, вижте по-долу списъка на следващите 
председателства на ЕС: 



Унгария: януари-юни 2011 г. 
Полша: юли-декември 2011 г. 
Дания: януари-юни 2012 г. 
Кипър: юли-декември 2012 г. 
Ирландия: януари-юни 2013 г. 
Литва: юли-декември 2013 г. 
Гърция: януари-юни 2014 г. 
Италия: юли-Декември 2014 г. 
Латвия: януари-юни 2015 г. 
Люксембург: юли-декември 2015 г. 
Холандия: януари-юни 2016 г. 
Словакия: юли-декември 2016 г. 
Малта: януари-юни 2017 г. 
Обединеното кралство: юли-декември 2017 г. 
Естония: януари-юни 2018 г. 
България: юли-декември 2018 г. 
Австрия: януари-юни 2019 г. 
Румъния: юли-декември 2019 г. 
Финландия: януари-юни 2020 г. 
 
 

Съветът по Социални въпроси одобри нова рамка по 
въпросите за уврежданията 

__________________________________________________________ 
 
На 7 юни, Европейските министри по заетостта, социалната 
политика, здравеопазването и потребителските въпроси приеха 
резолюция относно новата европейска рамка по въпросите за 
уврежданията, която призовава за засилване на социалното 
включване на хора с увреждания и техните семейства чрез даване 
на приоритет на въпросите свързани с уврежданията и стартиране 
на инициативи в областта на образованието, заетостта и 
социалните въпроси, както и международното развитие. 
Тази година, в съответствие с плана,  Европейската комисия ще  
приеме нова Европейска Стратегия 2010-2020 за хората с 
увреждания, която ще замени Плана за действие за хората с 
увреждания 2003-2010, и която, според Съвета, трябва да се 
основава в голяма степен върху прилагането на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за правата на хората с 
увреждания. 
Резолюцията е достъпна на адрес: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10 /st10/st10173.en10.pdf 
 



 
Смесената група по въпросите за уврежданията обсъжда 

постиженията на Испанското председателство на ЕС 

__________________________________________________________ 
 
Смесената група по въпросите за уврежданията на Европейския 
парламент организира съвместно с Испанското председателство  
конференция, посветена на постиженията на изтичащото 
председателство, и за предизвикателствата, които стоят пред  
влизащото в сила Белгийско председателство.  
Конференцията беше открита от г-н Адам Kóса, председател на 
Смесената група, последван от г-н Хайме Алехандре, 
представляващ испанското Министерство на здравеопазването и 
социалната политика. Това беше отправна точка за обсъждането 
между представителите на Белгийското председателство, 
Европейската комисия, организации на хора с увреждания, както и  
членове на Европейския парламент. 
Бяха обсъдени основните предизвикателства и възможности, които 
Белгийското председателство ще поеме: постигнатия напредък в 
ратификацията и изпълнението на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания, новата европейска Стратегията по 
въпросите за уврежданията в процес на стартиране от 
Европейската Комисията през ноември тази година, следващия етап 
от Резолюцията на Европейския Съвет за новата рамка за 
уврежданията, начините за участие на гражданското общество в 
политиката по въпросите на уврежданията, и бъдещето на 
Директивата за борба с дискриминацията. 
EASPD призовава влизащото в сила Белгийско председателство да 
продължи поддържането на политическа воля за приемане на 
Директива за борба с дискриминацията. 
 
 

Молдовския парламент ратифицира Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания 

__________________________________________________________ 
 
В петък, 9 юли 2010 г., Молдовският парламент ратифицира 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 
Конвенцията беше бе подписана на 30 март 2007 г., но Молдовското 
правителство се забави с нейното прилагане. 
През последните години, Алиансът на организациите работещи с 
хора с увреждания  (AOPD), член на EASPD, интензивно лобира за 



изпълнението на Конвенцията на ООН. През 2009г., те започнаха 
инициатива, финансирана от молдовската Фондация СОРОС и AIDS 
International с цел да се насърчи ратифицирането на Конвенцията на 
ООН. 61 молдовски неправителствени организации участваха в 
дейностите и събраха повече от 6000 подписи. Бяха организирани 
срещи на Кръгла маса с представители на правителството и 
членове на Молдовския парламент. През юли 2010 г., лоби 
дейността накрая постигна успех. 
В продължение на три години повече от 170000 лица с увреждания 
чакаха ратифицирането на Конвенцията и сега ще имат равни права 
с всички останали. 
EASPD приветства тази изключително важна стъпка към 
обединяване на обществото в Република Молдова и поздравява 
Алианса на организациите работещи с хора с увреждания за 
постигнатия успех. 
Откакто Общото събрание на Организацията на обединените нации 
прие Конвенцията през декември 2006 г., са направени 88 
ратификации и 146 страни са я подписали.  
За да видите най-новите ратификации и страни подписали договори 
посетете упълномощения уебсайт на ООН:  www.un.org/disabilities 
 
Повече информация на интернет страницата на ООН: 
www.un.org/disabilities 
Или уебстраницата на ООН в Молдова: www.un.md 
 
 

EASPD организира нова Група със специални интереси за 
Независим живот 

_________________________________________________________ 
 
На последната среща от Общото събрание в Хелзинки, Финландия, 
през юни 2010 г., EASPD официално реши да стартира нова 
Група със специални интереси за Независим живот (член 19 от 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания). 
Тази Група по интереси трябва да помогне на хората с увреждания 
да намерят повече и по-полезна информация за съществуващите 
жилищни услуги и видове жилища. Освен това услугите за подкрепа 
следва да се преразгледат и оценят. Групата по интереси ще 
проучва следните въпроси: 

 Промяна в парадигмата (Конвенцията на ООН, HR бази, 
фокусиране върху включването и гражданството) 

 Увеличаване на потребностите (застаряване, разделяне на 
семейства, списъци с чакащи...) 



 Намаляване на бюджетите (кризата, пазарен механизъм) 

 Силен акцент върху качеството и участието на потребителя 

 Наличие на нови технологии предлагащи иновативни решения 
Като мрежа от доставчици, EASPD се стреми към правилното 
прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания. Признаваме също така необходимостта от иновации и 
модернизация в сектора на услугите функциониращи 24 часа в 
денонощието, 7 дни седмично. 
Независим живот за хората с увреждания е възможен само с 
необходимите услуги за подкрепа и налични системи. 
За допълнителни въпроси към тази работна група, се свържете с 
charlotte.boetticher@easpd.eu  
 
 

EASPD търси нов стажант по политическите въпроси от 1-ви 
септември 2010 г. 

__________________________________________________________ 
 
В момента EASPD търси стажант по политическите въпроси от 1-ви  
септември 2010 г. Задачи на стажанта ще бъдат: 
- Проучвания по въпроси на политиката (най-вече европейска 
социална политика) 
- Проекти върху статии на организацията за важни новини и 
бюлетини. Принос в изготвяне на документи по въпроси на 
политиката.  
- Планиране и организация на политически събития 
- Административна работа свързана с проекти финансирани от ЕС, 
координирани от служители в офиса по политически въпроси 
(например, преразглеждане на финанси, отчитане на резултати с 
партньорите по даден проект, актуализиране на проекти и 
уебсайтове и т.н.). 
 
Краен срок за кандидатстване: 30 юли 2010. 

За да кандидатствате, моля изпратете пълната си автобиография и 
придружително писмо, обяснявайки вашата мотивация и по какви 
критерии отговаряте на търсения профил, до Miriana Giraldi 
(miriana.giraldi@easpd.eu) 
 
Процес на подбор: Избраните кандидати ще бъдат поканени на 
интервю в нашите офиси в Брюксел. В случай, че това не е 
възможно, могат да бъдат организирани телефонни интервюта. 
Ще се свържем само с предварително избраните кандидати. 
Повече информация на www.easpd.eu 



Под рубриката „Job Posting“ 
 
 

Следваща Конференция на EASPD в Скопие 
7-8 октомври 2010 

Регистрацията е открита 
__________________________________________________________ 
 
Конференцията "КЪМ ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА: настояща реалност  
и бъдещи предизвикателства" ще стартира в Скопие (Република 
Македония) на 7-8 октомври 2010. 
Общата цел на Конференцията ще бъде да се улесни пълното 
включване на лица с увреждания в обществото, в светлината на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. 
Това ще бъде постигнато чрез включване в дискусиите на различни 
ситуации от всички региони на Европа, като смятаме, че обмяната 
на опит е ключова за успеха. Лектори и участници от всички части 
на континента ще имат възможност да споделят своя опит и 
изграждане на мрежи на всички нива. Това ще даде възможност да 
разберат по-добре различията между тях, както и евентуално да се 
проправи път за едно общо виждане за начина, по който конкретно 
да се допринесе за подобряване условията на живот на хората с 
увреждания. 
Дискусиите ще се основават на: 

 Специфичното положение на заинтересованите страни, 
участващи в сектора на уврежданията в различни региони на 
Европа и предизвикателствата, пред които са изправени. 

 Желанието за насърчаване, улесняване и засилване на 
практиките на сътрудничество между заинтересованите страни 
в сектора на уврежданията.  

 Международната политика и текстовете, свързани с този 
сектор. 

Място на Конференцията: Хотел Континентал, Скопие, Република 

Македония 
Регистрация: 
http://easpdskopjeconference.openthewindows.org/Index.html 
Дейности на EASPD: Събота, 9-ти октомври 2010 г. 
Работни езици: английски, френски, немски, македонски 
Организатори: EASPD, Републикански център за подкрепа на лица 
с интелектуални затруднения (PORAKA), Open the Windows, и 
Македонското научно общество за Аутизъм. 
 
 



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. 
 
 


