
Бюлетин на EASPD за септември 2009   

  
Политически теми 

 
 
 
400 души в инвалидни колички бяха приети от Европейския парламент по 

повод Похода на свободата - 2009  
__________________________________________________________________  

 
На 16 септември 2009 г., 440 души от 21 европейски държави се срещнаха в 
Страсбург за Похода на свободата. Групата се състоеше от лица с увреждания 
придружени от личните им асистенти. Общата кауза беше Независим живот: 
деинституционализация, правото на лична помощ и ратифицирането на 
Конвенцията на ООН за Правата на хората с увреждания.  
„Изолирането на хора с увреждания за дългосрочен престой в институции, е 
нарушение на човешките права на лицата с увреждания”, каза Инес Булис от 
Обединеното кралство, участник в Похода. Тя беше един от лекторите на 
конференцията на тема "Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания ", която започна през седмицата на Похода на свободата. 
Конвенцията на ООН е първият законно обвързващ инструмент с цялостна 
защита на правата на лицата с увреждания. По тази причина, едно от 8-те 
искания на участниците в Похода, предадени на Йежи Бузек,  председателя на 
Европейския Парламент, и на Ричард Хюит, член на ЕП, е настояването 
Европейската Общност да ратифицира Конвенцията за правата на човека. 
Освен това, участниците в Похода поискаха да продължи развитието на 
услугите в общността за постигане на деинституционализация в цяла Европа.  
Те призоваха за изпълнението на тяхното човешко право свързано с 
предоставяне на услугата личен асистент, която е основна гаранция за 
упражняване на независим живот. След като получиха исканията Йежи Бузек и 
Ричард Хюит, членове на ЕП, казаха, че се ангажират с борбата за  
правата на хората с увреждания. Те също така насърчиха  участниците в 
Похода да продължат да лобират пред  членовете на националните 
Парламенти, за да се постигне напредък в прилагането на Независим живот в 
техните страни.  
Походът на свободата завърши с тържество по повод 20-годишнината от 
създаването на Европейската мрежа за Независим живот (ENIL)  
която е един от организаторите на Похода.  
Осемте искания на участниците в Похода са на разположение на:  
http://www.enil.eu/enil/index.php?option=com_content&task=view&id=239 
 
 

Доклад на Временната експертна група по прехода от 
институционализирани към основани в общността грижи връчен 

официално на комисар Владимир Шпидла  
________________________________________________________________  

 

В сряда, 23-ти септември 2009 г., Временната експертна група по прехода  
от институционализирани към основани в общността  
грижи официално връчи своя заключителен доклад на Владимир Шпидла, 



комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и равните възможности. 
EASPD е част от тази група, заедно с представители от Групата на висока ниво 
по въпросите за децата, AGE (Европейската платформа на възрастните хора), 
COFACE (Конфедерацията от организации по въпросите за семейството в ЕС), 
ECCL (Европейската коалиция за жилищна общност), EDF (Европейския форум 
по въпросите за уврежданията), Inclusion Europe и Mental Health Europe.  
Целта на доклада е да се подпомогнат правата на хора с увреждания, 
възрастните хора, деца и лица с интелектуални  затруднения, за да могат те да 
живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността. EASPD се надява, че 
този доклад ще убеди европейските и националните власти да изберат 
варианти предлагащи по-конкретизирани и по-персонализирани грижи, които са 
базирани в общността, и да преразгледат своите правила и стандартите за 
качество, с цел да се гарантират индивидуализирани услуги съобразени с 
нуждите и да се насърчи пълното приобщаване в общността на хората с 
увреждания. Скоро докладът ще бъде преведен на всички европейски езици и 
ще се популяризира в цяла Европа.  
Ако искате да прочетете пълния доклад на английски, моля свържете се с 
офиса на EASPD на следния адрес charlotte.boetticher@easpd.eu 
 
 

Знаковите езици все още са дискриминирани 

_______________________________________________________________ 
 
Знаковите езици все още са обект на дискриминация в много страни от ЕС. Ето 
защо Групата на Европейската народна партия призовава Комисията да 
признае знаковия език като език на ЕС. Двама от членовете на Европейския 
Парламент, Адам Коса и Филипе Хувин  поискаха от новоизбрания президент 
на Европейския парламент Йежи Бузек „да преведе всички дебати на  
Европейския парламент на езика на знаците и да ги излъчи на живо по 
екраните, разположени в Страсбургската Пленарна зала с незабавен ефект”. 
Такава намеса ще повиши интеграцията на хора с увреждания в рамките на 
Европейското общество. Знаковите езици са важна част от  
многоезичното разнообразие на Европа. Те са автономни, визуални езици, 
основани на невербална комуникация, като например специфични знаци с 
ръце, както и позата и изражението на лицето, разработени от хора със слухови 
проблеми през поколенията. Досега само пет страни признаха националния си 
знаков език на конституционно ниво:  
• Австрия (2005)  
• Чешката република (1988) 
• Финландия (1995)  
• Португалия (1997)  
• Словакия (1995)  
Други държави-членки използват различни мерки и закони, за да дадат на  
знаковия език статут на официален език: френскоговорящата общност в 
Белгия, Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Норвегия, Словения 
Швеция и Обединеното Кралство.  
 
 

Новини на EASPD 
 



"Chambres d'Autres": проект за новаторски и оригинални хотел в Брюксел  

__________________________________________________________________  
Нов хотел ще отвори врати през 2011 г. в Брюксел. Оригиналният аспект на 
този проект е, че персоналът на тази малък хотел с 11 стаи ще се състои от 
хора с интелектуални увреждания напътствани от педагози. Идеята е, както ни  
обясни в интервю г-жа Claudia Leoprechting, съучредител на този проект, че 
някои лица с интелектуални увреждания имат големи възможности в 
междуличностните отношения. Тя би искала да даде възможност на тези 
„необикновени служители”, както обича да ги нарича тя, да развиват уменията 
си, за да си намерят място в обществото и да се обучат в професията на 
хотелиерството, до която те не винаги  имат лесен достъп. В замяна на това, те 
ще предлагат приятелска и комфортна среда за клиентите на хотела, във 
време когато все повече хора са изморени от стандартизирания прием в 
хотелските вериги. Освен това, този хотел не само ще се намира се в района на 
Европейските институции, като по този начин ще се гарантира изобилие от 
резервации за това ново заведение от 2011 г., но и ще бъде също така история 
за успех в малкия свят на социалната  икономика. Както каза г-жа Leoprechting, 
EASPD вече има 27 хотела и ресторанти от този вид в цяла Европа и всички те 
се оказват успешни: първият, който беше открит в Хамбург през 1993 г. сега е 
процъфтяващ.  
За да започне това начинание, Асоциацията „Chambres d'Autres” успя да получи 
подкрепа и от местния градски съвет. На въпроса какво я мотивира да 
продължава напред, първата мисъл на г-жа Leoprechting беше свързана с 
„приятелския климат около този проект и всички прекрасни хора ", с които се е 
запознала по този повод, и които са готови да се присъединят към идеята .  
Така че, когато идвате в Брюксел, за да присъствате на събитие организирано 
от EASPD, или просто да се насладите на града, не забравяйте да отседнете в 
„Chambres d'Autres” и да се насладите на топлия прием, който ще ви окажат 
там! 
 

Новини по проекта Snowball 

______________________________________________________________  
 

Българската организация Vision - Варна е водещ партньор на съвсем младата 
мрежа наречена NASO (Национален алианс на социална отговорност). Тази 
мрежа включва доставчици на услуги, родителски сдружения, органи и други 
заинтересовани страни от цяла България, и до този момент се състои от около 
120 организации. С подкрепата на проекта Snowball, мрежата е в състояние да 
изгради фонд от знания и капацитет в отделните региони и в сектора на 
доставка на услуги. Това е направено чрез развитието на информационен сайт, 
редица инициативи за побратимяване между България и Фландрия, и 
организирането на две образователни срещи, всяка от по 4 дена, включващи 
фламандски и български експерти и представители на властите. Първата 
среща се проведе с голям успех на 1 - 4 октомври 2009 в гр. Варна. На 
семинара присъстваха над 100 представители от доставчиците на услуги и 
властите. Лекторите и участниците имаха възможност не само да обменят идеи 
и опит, но също така да лобират и да се свържат с други организации, което 
доведе до туининг партньорства. От ноември фламандски (и български) 
организации ще имат възможност да посетят тези партньорски организации. 
Следващата образователна среща ще се проведе в София в края на април 



2010. По време на семинара, бяха обсъдени и събрани често задаваните 
въпроси и затрудненията в сектора на социалните грижи, както и резултатите от 
различните пленарни сесии и работни срещи. Те ще бъдат публикувани в 
информационния сайт заедно с друга важна информация и връзки. Уебсайтът 
ще допринесе също така за достъпността и прозрачността на висококачествена 
информация, на три езици (холандски, български и английски език), за 
обучение на персонала, мрежовите възможности, и възможностите за 
разработване на проекти и набиране на средства. PPG, EASPD и Vision - Варна 
се ангажират да поддържат уебсайт отворен и актуализиран, дори и след 
приключването на проекта.  
За повече информация, моля пишете на Sonia.staskowiak@easpd.eu  
и / или посетете www.naso.bg и www.easpd.eu.  
 
 

Конференция на EASPD в Дъблин, 12-13 ноември 2009 година 

___________________________________________________________________  
 
На 12 - 13 ноември 2009, в Дъблин (Ирландия) ще се проведе следващата 
Конференция на EASPD под надслов „Саламанка, 15 години - приобщаване, 
едно училище за всички”. Декларацията в Саламанка  бе обявена преди 15 
години. Тази декларация е резултат от конференцията на ЮНЕСКО за 
специалните образователни потребности през 1994 г. и е важен манифест за 
приобщаването като начин за постигане на висококачествено образование за 
всички.  
С оглед на миналото, много е постигнато, за да тръгнат образователната 
политика и практика в една по-обхватна посока, но можем да заключим, че все 
още има доста за постигане.  
Поради тази причина решихме да организираме  конференция за Правото на 
образование в тясно сътрудничество със Съвета на Европа, Националната 
федерация на доброволческите организации в Ирландия и други важни 
заинтересовани страни. Въз основа на Декларацията в Саламанка, се очаква 
тази конференция да доведе до създаването на нова Европейска мрежа от 
експерти, които да предоставят "примери на приобщаване". Освен това, ние 
искаме да предложим насоки и активна помощ на всички страни, 
заинтересовани от превръщането на общообразователните училища в  
„Училища за всички’, с цел подобряване приобщаването в Европа. За да се 
скрепят и анализират резултатите от конференцията е нужно като основна цел 
да се постигне споразумение за „Дъблинска декларация и План на действие”.  
 
За нас ще бъде удоволствие да Ви посрещнем на тази конференция. Можете 
да се регистрирате на  
http://www.fedvol.ie/International_Conference_on_Inclusive_Education/Default.1216.
html 
 
За повече информация посетете www.fedvol.ie или www.easpd.eu 

http://www.easpd.eu/

