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Платформата Глобално партньорство по въпросите за уврежданията и 
развитието (GPDD) и EASPD се срещат с европейски длъжностни лица и 

обсъждат по-нататъшното сътрудничество 

През седмицата от 14-ти до 17-ти септември, Платформата Глобално 
партньорство по въпросите за уврежданията и развитието (GPDD) посети 
Брюксел с цел да проучи възможностите за бъдещо сътрудничество с 
институциите на ЕС и основните представители на НПО със седалище в 
Брюксел.  

GPDD е мулти дялова платформа, която включва национални 
правителства, правителствени и неправителствени организации, имащи за цел 
да насочат „обектива  върху уврежданията“ в обществото, особено с акцент 
върху развитието на страните. Това в крайна сметка ускорява включването на 
хора с увреждания и техните семейства в политиките и практиките за развитие.  

EASPD, като член на платформата GPDD,  взе активно участие в 
осигуряване на връзка с основните институционални участници със седалище в 
Брюксел и допринесе за подготовката на по-нататъшното развитие в сектора на 
уврежданията чрез съвместно сътрудничество между институциите и 
гражданското общество. Бяха проведени срещи със Смесената група по 
въпросите на уврежданията на Европейския парламент, Европейската комисия 
(ГД „Развитие“, ГД "Подпомагане и сътрудничество", ГД „Заетост“), Световната 
Банка и представители на ООН в Брюксел, както и с неправителствени 
организации. Стартира ползотворно сътрудничество по предварително 
споразумение за насърчаване на правата на лицата  с увреждания и 
необходимостта да се съчетаят усилията, знанията и опитът, с цел постигане 
на гласност и превръщане на въпросите свързани с уврежданията в световен 
приоритет. 

___________________________________________________________________ 

EASPD приветства стартирането на новата инициатива „Младежта в 
движение“ на Европейската комисия 

На 15-ти септември 2010 г., Европейската комисия стартира 
„Младежта в движение“, нова водеща инициатива насочена към подпомагане 
на младите хора в получаване на знания, умения и опит, от които те се 
нуждаят, за да превърнат първата си работа в реалност. 

Като част от новата стратегия Европа 2020 на ЕС, „Младежта в 
движение“ предлага 28 ключови действия, насочени към осигуряване на 
достъпно образование и обучение за нуждите на  младите хора и насърчаване 



решимостта им да се възползват от безвъзмездните средства от ЕС за 
образование или обучение в друга страна. Това ще увеличи заетостта сред 
младите хора и достъпа им до пазара на труда. Все повече млади хора се 
възползват от (постоянните)  облаги в сферата на уврежданията.  Докато някои 
от тях не са в състояние да работят пълноценно дори и в подходящо 
адаптирани работни места,  други успяват да намерят обратния път към пазара 
на труда чрез добре разработени политики за активиране.  

Според Европейската комисия,  необходимо е в рамките 
на Европа 2020 и Европейската работна стратегия,  държавите-членки да се 
фокусират върху: 

• Гарантиране, че всички млади хора, в рамките на четири месеца след 
напускане на училище разполагат с възможност за работа, по-нататъшно 
образование или мерки за активиране, и осигуряване на това като 
„Гаранция за младежта“. За тази цел, от държавите-членки се изисква да 
посочат и преодолеят правните и административни пречки, които могат 
да блокират достъпа до тези мерки на младите хора, които не са активни 
само поради липса на образование. 

• Предлагане на добър баланс между право на обезщетения и насочени 
мерки за активиране, основани на общо задължение, с цел да се избегне 
попадането на младите хора, особено на най-уязвимите,  извън всякаква 
социална система за защита.  

EASPD приветства и подкрепя тази инициатива, особено необходима във 
времето на финансовата криза.

Повече информация на: http://europa.eu/youthonthemove/eu

___________________________________________________________________ 

Конференция на договарящите страни по Конвенцията за 
правата на хората с увреждания 

 

Всички страни, които са подписали Конвенцията за правата на хората с 
увреждания се срещат редовно, за да обсъдят изпълнението й.  Последната от 
тези срещи се проведе в началото на септември в сградата на ООН, в Ню Йорк. 
Сесията, която беше свикана под наслов „Включване на хората с увреждания в 
изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания“ беше 
открита от г-н Ша Зуканг, заместник-генерален секретар на ООН по 
икономически и социални дейности. Г-н Зуканг подчерта следните четири 
централни предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати и 
преодолени: 

http://europa.eu/youthonthemove/eu


1. По-малко от половината от всички държави-членки са ратифицирали 
Конвенцията и факултативния Протокол. 

2. Голямо предизвикателство в реализирането е липсата на опит в начина 
на планиране и изпълнение на правителствените стратегии, които са 
насочени към въпросите свързани с потребностите при уврежданията. 
Необходими са експерти, които са специализирали обучение и 
квалификация, например, при проектирането на достъпни сгради и 
услуги. 

3. Необходима е също така експертиза за включване на лица с увреждания 
в образователните системи. Недопустимо е милиони деца да не бъдат 
научени да четат и пишат, поради техните физически или психически 
увреждания. За да се промени това, е необходимо сътрудничество с 
експерти на всички нива на образователната система. 

4. Друго предизвикателство е как да се реши въпросът с нуждите на лица с 
увреждания по време на природни бедствия и въоръжени конфликти. 
Следователно, международната общност трябва да гарантира, че хората 
с увреждания получават приоритетен достъп до помощ в областта на 
хуманитарните операции. 

Делегатите също така подновиха и разшириха членството на Комисията за 
правата на хората с увреждания – отговаряща за прегледа на периодичните 
доклади от договарящите страни, даване на гласност по въпроси  будещи 
загриженост и отправяне на препоръки. 

Г-жа Наванетем Пилай, върховен комисар на ООН за човешките 
права, заяви, че разширеният комитет сега разполага с по-голям 
експертен капацитет и ще бъде в състояние да се ангажира 
в съществени дейности, като поддържане на комуникация, петиции 
и проучвателни посещения. Международната общност, каза тя, носи 
отговорност при гарантиране на това, че са дадени съизмерими средства, с цел 
превръщане на Конвенцията в реалност за хората с увреждания в световен 
мащаб. Следователно е необходимо по-голямо насърчаване на държавите-
членки в ратифицирането на Конвенцията. 

Дванадесет страни от Европейския съюз все още не са ратифицирали 
Конвенцията, но повечето от тях са я подписали и сега са в процес на 
преразглеждане на националното си законодателство, за да се определи най-
добрия начин за нейното прилагане, преди окончателното й ратифициране. 

___________________________________________________________________ 

Преосмисляне на обществените услуги в Европа в дневния ред 
2020 



На 16-ти септември, Смесената група по обществени услуги на 
Европейския парламент проведе среща на тема „Обществените услуги в 
Европа в дневния ред 2020“. Срещата се състоя от дискусии на три кръгли 
маси, на които се обсъдиха темите за обществените услуги и въздействието на 
либерализацията, качеството на обществени услуги и методите за 
разработване на по-добра оферта и достъпност. 

Участниците в дискусиите подчертаха значението на обществените 
услуги и тяхната роля в гарантиране на социално сближаване. Европейските 
граждани са сериозно притеснени относно последиците от Единния пазар на 
тези услуги, и поради това е спешно да се осигури тяхната защита. Тези 
аспекти не са били взети под внимание в дневния ред на „ЕС 2020“, и сега се 
изисква комисар Барние да предприеме действия за включването им в Закона 
за Единния пазар – стратегия с цел насърчаване създаването на работни места 
и стимулиране на растежа. 

Г-жа Онкелинкс, заместник министър-председател на Белгия, закри 
срещата, като посочи ясно, че солидарността и социалните услуги от общ 
интерес са поставени на предно място в дневния ред на Белгийското 
председателство. Г-жа Онкелинкс освен това подчерта необходимостта от 
разбиране на специфичния характер на социалните услуги от общ интерес, и че 
те са от съществено значение не само за икономическото развитие, но също 
така и за социалното и териториално сближаване. Тя припомни, ангажимента 
на Белгийското председателство за подобряване на правната рамка 
и текущото положението в тази област. 

За повече информация, моля, свържете се с Миряна Жиралди на 
mirana.giraldi@easpd.eu   

___________________________________________________________________ 

Хелмут Хайнен преизбран за председател на Европейския 
координационен форум за плана за действие по въпросите за увреждания 

на Съвета на Европа 2006-2015 (CAHPAH) 

На 27-ти септември 2010 г., белгиецът Хелмут Хайнен бе преизбран за 
президент на Европейския координационен форум за плана за действие по 
въпросите за увреждания на Съвета на Европа 2006-2015 (CAHPAH) до 
септември 2011 г. 

От септември 2011 г., австриецът Робърт Бекина ще поеме 
Председателството на CAHPAH за една година. 

___________________________________________________________________ 
 



Станете партньор на Европейския сертификат за квалификация в 
осигуряване на грижи и придобийте правото да издавате сертификати за 

осигуряване на грижи 

Европейският сертификат за квалификация в осигуряване на грижи (ЕСС) 
е първата малка стъпка към постигане на постоянно високо качество в 
осигуряването на грижи на територията на ЕС. Партньорство от 14 държави-
членки (с повече присъедини членове във времето) създаде общоприето 
понятие за това, което служителите, навлизащи в социалните услуги за първи 
път, трябва да знаят като минимум, за да работят в областта на социалните 
грижи във всяка друга държава-членка на ЕС. 

Визията на партньорството ECC за бъдещето е, че всеки, който работи в 
социални услуги в държавите от ЕС, ще може да учи и да премине изпита на 
ECC, споделяйки едни и същи ценности и база знания в работата, и създавайки 
обща основа в сферата на социалните грижи в целия ЕС. Служителите могат 
да използват своя сертификат във всяка европейска страна като потвърждение 
на техните познания за основните неща в социалните грижи, а работодателите 
ще бъдат сигурни, че служителите имат същата база знания. Това ще подобри 
пригодността за заетост и мобилност на служителите в целия ЕС, в сектор, 
където мнозинството от работещите са без обучение или не разполагат с 
призната квалификация в полагането на грижи на входно ниво. 

Съществуват различни причини, поради които можете да се 
заинтересувате от ECC, независимо дали сте служител, работодател, 
инструктор, учебно заведение или регулатор. 

Как може да се присъедините към ECC? 

Ако сте служител ... може да се интересувате от ECC, като начин да 
покажете това, което вече знаете за работата в здравния сектор, или може да 
искате да разберете как да придобиете знания и да получите сертификат, който 
да ви помогне да си намерите работа в страната или в друга държава. 

Ако сте работодател ... може да търсите служители, които вече имат 
ECC като удостоверение на техните знания, или можете да използвате изпита 
за ECC като тест за знания и отношение в процеса на подбор, или да 
предложите обучение на служители, с цел получаване ECC, ако те ще работят 
за вас. 

Ако сте инструктор или учебно заведение ... може да искате да 
предлагате ECC, защото служителите ще сметнат, че притежаването на 
сертификат е полезно. Може да го включите в текущите курсове (без разходи) и 
да предлагате на учащите допълнително обучение, като демонстрирате, че 
курсовете обхващат основните знания необходими на служителите. Може би 



искате да подобрите вашия курс на обучение, като го направите съвместим с 
ECC, за да подпомогнете маркетинговите ви усилия. 

Ако сте регулатор ... вие винаги търсите начини за проверка на 
качеството на услугата и това винаги означава да разберете колко добре 
обучени са служителите. Притежанието на ECC ще бъде още един знак, че 
членът на персонала има основни познания, необходими за безопасна работа в 
сектора. Може да предложите, група неквалифициран персонал да държи изпит 
за ECC (това е безплатно в момента!) като начин да покажат знанията си. 

Ако се нуждаете от повече информация относно Европейския проект 
„Сертификат за осигуряване на грижи“, моля, свържете се с отговорника на 
проекта Джеймс Чърчил на James.churchill@arcuk.org.uk или с Шарлот 
Боутичър в офиса на EASPD на charlotte.boetticher@easpd.eu 

___________________________________________________________________ 
 

Изабела Никвист се присъединява към EASPD като нов стажант в отдел 
„Политика“ 

Изабела Никвист ще бъде новия стажант на EASPD в отдел „Политика“ 
за следващите 6 месеца. Тя завършва Юридическия факултет в Университета 
Упсала през юни, със специализация по правата на човека и международното 
публично право. През последните десет години, работи в няколко 
неправителствени организации в Швеция, като шведския Червения кръст и 
ECPAT. По програма за обмен на студенти, прекарва година в Сеул, Южна 
Корея, където работи като спортен ръководител на деца с увреждания. Тъй 
като в семейството й има членове с увреждания, тя има личен интерес към 
правата на хората в тази група и знае колко е важно да се насърчава 
включването, равенството и достъпността. През следващите шест месеца, тя 
се надява да допринесе за важната дейност на EASPD и с нетърпение очаква 
да приложи теоретичните си знания на практика и да научи повече за ЕС и 
процеса тук, в Брюксел. 

mailto:James.churchill@arcuk.org.uk

