
Бюлетин на EASPD за октомври 2008  
 
 

I. Политически теми 
За повече информация относно Европейската политика, моля не се колебайте 
да се свържете с Miriana Giraldi на: miriana.giraldi@easpd.eu или +32 2 282 46 11.  
 
 
1. Актуализация на предложението на Европейската комисия за директива 
за борба с дискриминацията  
 
На 2-ри октомври, бяха обсъдени заетостта и социалните въпроси в рамките на 
Европейския съвет под председателството на Ксавие Бертран, френски 
министър на заетостта, социалните отношения, семейството и солидарността. 
По време на заседанието беше обсъдено предложението на Комисията за 
директива на Съвета относно прилагането на принципа на равно третиране на 
лица без разлика на религия или вяра, увреждане или сексуална  
ориентация. Напомняме Ви, че тази нова директива ще допълни 
съществуващата европейска анти-дискриминационна законова рамка, като  
гарантира равно третиране в областта на социалната закрила, социалното 
осигуряване и здравеопазване, образованието и достъпа, и доставката на стоки 
и услуги, които са търговски достъпни за обществеността, включително 
жилищното настаняване.  
 
На 6-ти октомври, представители на Социалната платформа и анти-
дискриминационните мрежи се срещнаха с члена на Европейския парламент 
Kathalijne Buitenweg, докладчик за Директивата за анти-дискриминация на 
Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в 
Европейския парламент. Секретариатът й предаде общото становище  
на социалните НПО, както и обществените приноси на неговите членове.  
Сега е време да се лобира в парламента за тази толкова важна инициатива за 
нашия сектор. Сроковете, за съжаление, са твърде кратки, като в рамките на 
процеса на засилено сътрудничество, депутат Лиз Lynne, докладчик на 
Комисията по заетостта и социалните въпроси (EMPL), още тази седмица ще 
представи предварителния си доклад. Обмяната на мнения е насрочена за 4-ти 
и 5-ти ноември, а крайният срок за измененията в доклада на EMPL е 13-ти 
ноември.  
 
 
2. Препоръка на ЕС относно активното приобщаване:  
 
На 3-ти октомври, след интензивна лоби кампания от страна на социалните 
неправителствени организации, Комисията прие Препоръка за активното 
приобщаване на хората, изключени от пазара на труда. Това последва двете 
комюникета на Комисията относно този въпрос, издадени съответно през 2006 
г. и 2007 г.. Раздел 1,01 в препоръката на Европейската комисия очерта пакет 
от общи принципи, които да подпомогнат с указания държавите-членки на ЕС в 
техните стратегии за справяне с бедността. Препоръката се основава на три 
главни аспекта: адекватно подпомагане на доходите, пазари на труда 
обхващащи всички сфери и достъп до качествени услуги. Националните 
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правителства ще бъдат насърчавани да се позовават на тези общи принципи и 
очертана политика за активно приобщаване на тази основа, така че да се 
засили борбата срещу изключването от обществото и от пазара на труда. 
Текстът на препоръката е на разположение на следната уебстраница: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=612&langId=en, а текстът на 
придружаващото комюнике е на разположение тук: 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=613&langId=en.  
Тази препоръка е насрочена за приемане от Съвета в началото на декември, 
докато през януари 2009 се очаква Европейският парламент да издаде 
резолюция. Следователно, сега е много важно за EASPD и другите мрежи за 
социални услуги, да се ангажират с институциите за насърчаване на  
всеобщ достъп до качествени услуги за всички хора.  
 
 
3. 7-ма Европейска кръгла маса на бедността и социалната изолация  
 
7-мата Кръгла маса срещу бедността и социалното изключване се проведе в 
рамките на френското председателство на Европейския съюз на 15-ти и 16-ти 
октомври в Марсилия. Тя фокусира работата си върху въпроса за активното 
приобщаване в светлината на наскоро издадената от Комисията Препоръка и 
опитите осъществени от френското правителство в тази област. Дейността на 
кръглата маса допринесе за подготовката на Европейската година за борба с 
бедността и социалната изолация през 2010 година. В изказването си, Дирк 
Жар, заместник председател на Социалната платформа, очерта нуждата от 
спешно действие на Европейско равнище, за да се помогне на 78 милиона 
души, живеещи в ЕС, които понастоящем живеят или са в риск от бедност.  
Според думите му,  „нужни са по-висока активност в борбата  срещу бедността 
в дневния ред на ЕС и по-силна политическа ангажираност, за да се постигне 
напредък в намаляването на бедността. Борбата срещу социалната изолация и 
бедността трябва да бъде включена във всички съответни области в 
политиките на ЕС.” Той също така наблегна на факта, че социалната закрила в 
ЕС и стратегията за социално включване не могат да бъдат заместени с 
активното приобщаване. Затова, той посочи позицията на Социалната 
платформа по тази тема, а именно фактът, че "интеграцията на пазара на труда 
не може да бъде предпоставка за правото на минимален доход и за достъп до 
качествени услуги за уязвимите групи от обществото. Минималният доход и 
достъпът до качествени услуги са необходими за уязвимите групи, за да се 
интегрират в пазара на труда " и накрая той заяви, че „взаимната връзка между 
трите направления (минимални доходи, достъп до качествени услуги и достъп 
до пазара на труда) трябва да се спазва при проектирането на политиките за 
борба с бедността."  
 
Люк Зердерло участва в кръглата маса от името на EASPD. Неговото изказване  
бе фокусирано върху рисковите групи, т.е. върху лицата с увреждания и върху 
персонала осигуряващ грижи в социалния и здравния сектор. Той отбеляза, че 
лицата с увреждания се нуждаят от цялостен подход и подчерта факта, че ние  
също така трябва да обърнем внимание и на персонала осигуряващ грижи.  
За пръв път, непосредствено след кръглата маса бе проведена неформална 
министерска среща по въпросите на борбата срещу бедността, с цел укрепване 
на политическия ангажимент от държавите-членки в тази област, и изготвяне на 
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препоръки, които биха могли да допринесат за заседанието на Съвета по 
въпроса за активното приобщаване, насрочено за декември. 
 
КАЛЕНДАР 2009 
  
Моля, не забравяйте да ни уведомите за предстоящите при вас събития за 
2009 г., най-късно до 7-ми ноември!  
 
EASPD Берлинската конференция, 27-29 ноември  
 
Моля, не забравяйте да се регистрирате за EASPD сайт за това събитие в най-
кратък срок!  
 
4. Среща на Европейския съвет:  
 
На 15-ти и 16-ти октомври 2008 година, в Брюксел, се проведе среща на 
Европейският съвет на ниво държавни глави и правителствени ръководители  
под сянката на международните финансови и икономически кризи. Лидерите на  
27-те държави-членки обсъдиха различни теми, като на първо място планираха 
европейска стратегия, с която да посрещнат ефективно тази извънредна 
ситуация. На второ място в дневния ред, отново бяха енергетиката и 
климатичните промени по силата единствено на  поетия ангажимент за  
постигане на споразумение до края на 2008 година. Европейският съюз 
потвърди своя приоритет за сигурността на енергийните доставки чрез 
приемането на поредица от специални указания. Важен символичен ход бе 
приемането на Европейския Пакт за имиграцията и даване на убежище, 
който беше одобрен от Съда и Съвета за вътрешни работи на 25-ти септември. 
Той се основава на 5 основни стълба: организацията за легална имиграция, 
контрола на нелегалната имиграция, ефективния контрол на границите, 
въвеждането на обща европейска система за даване на убежище и тясното 
сътрудничество на страните с основен изход и транзит.  
Освен това, ирландският министър-председател, г-н Браян Коуен, представи 
анализ на резултатите от референдума за Лисабонския договор в Ирландия. 
Този референдум се проведе на 12-ти юни 2008 г., и с 53, 4% от населението 
гласували срещу него, Договорът от Лисабон не беше одобрен. Независимо от 
това, мнозинството от европейските държави вече са ратифицирали или 
одобрили Лисабонския договор и ратификационния процес все още е в ход 
само в две от тях, а именно Швеция и Чехия. Съветът реши да преразгледа 
въпроса по-късно през декември.  
И накрая, бе съставена група за обсъждане на бъдещето развитие на Европа, а 
в областта на външните отношения, Съветът изрази своето удовлетворение за 
споразумението с Русия и нейният ангажимент да подпомогне развитието на 
отношенията на ЕС с неговите източни съседи.  
Пълна информация за това заседание на Съвета е достъпна на адрес:  
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=432&lang=en&mode=g 
 
 
5. Лексика: Покана за представяне на предложения срещу покана за 
представяне на оферти  
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Покана за предложения: Правен текст призоваващ заинтересованите страни 
да представят предложения за проекти. Текстът дефинира необходимите 
спецификации, с които да се подготви и внесе предложение, т. е. тематични 
приоритети, използвани инструменти, адрес и други технически средства за 
представяне, срокове и др.  Поканите са публикувани в Официалния вестник на 
ЕС на всички езици от Общността. Този вид проекти изискват от партньорите да 
участват с определен собствен финансов принос в допълнение към 
финансирането осигурено от ЕК.  
 
Покана за участие в търг: юридически текст, използван от Комисията за 
откриване на конкурс, насочен към договарянето на обществена поръчка за 
закупуване на услуги, стоки и строителни работи, с цел да се осигури 
функционирането му.  
 
Сферата на действие,  която покриват обществените поръчки, възложени от 
Комисията включва, например, провеждането на проучвания, организиране на 
конференции, създаване на курсове за обучение, закупуване на публикации, 
както и получаване и оборудване на офиси за отделите на Комисията. Тези 
проекти се финансират 100% от ЕК, като собствения принос не е 
задължителен.  
 
II. Новини за проекти 
1. НОВО – Съобщение за програмата "Обучение за цял живот (LLP)” през 
2009 г. 
 
На 8-ми октомври в Официалния вестник на Европейския съюз бе обявена 
покана за предложение за програмата "Обучение за цял живот (LLP)” през 2009 
г. В своя уебсайт на програмата  (LLP) 
(http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm) Главна Дирекция "Образование 
и култура" (ОИК), публикува поканата за представяне на предложения, 
ръководството за предложения и стратегическите приоритети полезни за онези, 
които желаят да подадат заявление до Изпълнителната агенция на 
„Образование и култура” (ИАОАК) или, в случай на децентрализирани 
дейности, до Националните агенции, създадени във всяка страна, която 
участва в програмата LLP.  
 
Важен е крайният срок, определен на 27 февруари 2009 г., като последен  
валиден ден за подаване на многостранни проекти с мрежи и съпътстващи 
мерки в рамките на сумите отпуснати от бюджета на ЕС за проектите Comenius, 
Leonardo da Vinci и Grundtvig. С оглед на тези представяния могат да бъдат 
финансирани дори предварителни посещения.  
 
Крайният срок за подаване на проекти по четирите основни дейности на 
Напречната програма на LLP за 2009 г. е определен на 31 март.  
За всяка допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с 
sergio.michelini@easpd.eu 
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2. Международна конференция на тема Мерки за качеството на живот, 
Виена, 15-ти септември 2008  
 
Заключителната конференция на  проекта Леонардо да Винчи „Мерки за 
качеството на живот”, която имаше за цел да се развие инструмент  за 
измерване на качеството на живот на работното място за хора с увреждания, се 
проведе под успешното домакинство на Kardinal-König-Haus, във Виена, на 15-
ти септември 2008. Интересна програма от международни лектори представи 
пълно присъствие на делегати, представляващи широкия европейски сектор по 
въпросите за уврежданията, с остра и актуална информираност за качеството 
на живот свързано с проблеми, специфични за работното място. Основната цел 
на конференцията бе  публикуването и разпространението на QOL-WQ, нов и 
иновационен инструмент за измерване на качеството на живот на работното 
място. QOL-WQ (интервю за хората с интелектуални увреждания на работното 
място) е пилотен проект тестван в девет европейски държави. Преведен е на 
английски, френски, немски, португалски, унгарски, финландски, шведски и 
хърватски, и е на разположение в CD формат, с придружаващо ръководство за 
прилагането му. Компактдискът на QOL съдържа резултатите от пилотните 
изследвания, заедно с насоки и препоръки на QOL за общо ползване от 
доставчиците на услуги, ангажирани в областта на системите на ПОО и 
работните програми за подготовка за хората с увреждания.  
Инструментът QOL-WQ определя новия дневен ред за качеството на 
резултатите от програмите за обучение в контекста на Европейския въпрос за 
хората с увреждания.  
 
За контакти: Майкъл Барет barrettm@cope-foundation.ie  
Уебсайтът на QOL Measures: http://QOL.euproject.org 
 
 
3. Заключителна конференция на Европейския Сертификат за социални 
грижи  
 
Заключителната конференция на проекта за Европейски Сертификат за 
социални грижи също беше успешно проведена в Kardinal-König-Haus във 
Виена на 16-ти септември 2008 година, и на нея присъства голяма 
международна аудитория от експерти от Европейския сектор по въпросите за 
уврежданията. Редица лектори представиха концепцията на Европейския 
Сертификат  за социални грижи и неговото бъдещо развитие. Освен това, 
основната реч бе изнесена от д-р Франц-Йозеф Huainigg, член на австрийския 
парламент и на Комитета по социални въпроси, говорител по въпросите, 
свързани с уврежданията, докато Европейската квалификационна рамка  
бе представена от д-р Jörg Markowitsch.  
 
Целта на конференцията бе да се представи и популяризира Европейския 
сертификат за социални грижи, ценен инструмент, който установи и тества 
транс-националната система за признаване и осъществяване на 
квалификациите за входно ниво на социалните служители осигуряващи грижи. 
Страните партньори, където Сертификатът вече е на разположение, са 
Австрия, Белгия, Германия, Португалия, Румъния и Великобритания, като скоро 
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се планира въвеждането му и в други европейски страни. EASPD ще създаде 
допълнителна структура, която да подпомогне и насърчи  разпространението и 
прилагането на сертификата. Г-н Джеймс Чърчил бе избран за председател на 
тази инициатива.  
 
За повече информация, моля, обърнете се към уебсайта на Европейския 
Сертификат за социални грижи www.eccertificate.eu или пишете на имейла на 
екипа на ECC eccertificate@easpd.eu..  
 
 
4. WISE-MOVE  
 
Много хора с увреждания искат да работят. Други, които вече работят, силно 
желаят да останат на работа. Подкрепата, която им помага да постигнат това 
често идва от страна на трудовия инструктор. Един трудов инструктор 
осигурява на лице с познавателни увреждане (или други) подкрепата 
необходима за въвеждане и/или оставане на работа. Налице е липса на 
материали за обучение и подкрепа дори за самите трудови инструктори. 
Поради тази причина, проектът WISE-MOVE се опита да осигури тези ресурси.  
В края на ноември тази проект на Леонардо да Винчи, в който EASPD участва, 
ще завърши. Поради тази причина бихме искали да ви поканим на нашата 
конференция, на 20-ти ноември 2008 от 10.00 до 15.00 часа, в Офиса за 
свръзка, Oudergemselaan 63, Брюксел.  
 
По време на тази конференция ще се радваме да представим средствата и 
материалите, разработени в проекта по интерактивен начин. Освен това, също 
така бихме искали да ви представим няколко други иновационни проекти, в 
които EASPD участва. 
 
Любезно Ви молим да потвърдите участието си в това събитие преди 1-ви 
ноември в Goedele Avau, EASPD: goedele.avau@easpd.eu или +32 2 282 46 12.  
Надяваме се да ви поздравим там!  
 
 
III. Други дейности  
 
1. Разни  
 
А. Сбогом от Dorina Iuga 
  
Dorina Iuga напусна EASPD на 10 октомври, за да започне работа за EWEA 
друга европейска лоби организация, работеща в областта на вятърната 
енергия. Тя би искала да благодари на всички членове за отличното  
сътрудничество през последните 5 години. Тя бе заменена от Sergio Michelini. 
Той притежава степен по Политически науки със специализация в европейски и 
международни изследвания от университета LUISS, Рим. Следвал е 
Европеистика, първо в университета LUISS и след това в Центъра за  
висши отбранителни изследвания (CASD) на италианското Министерство на 
отбраната (магистър по международни стратегически изследвания) по договор, 
спонсориран от италианския регион Пулия. Предишният му трудов опит е 
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свързан с работата по европейски проекти, финансирани от Европейския 
обществен правен Център (EPLC) в Гърция и от RREUSE, Европейска мрежа на 
социалните предприятия с дейности в повторната употреба и рециклирането, 
която се намира в Брюксел. Той може да бъде намерен на следния имейл: 
sergio.michelini@easpd.eu 
 
Б. Проектът Pentru Voi „Различни, но заедно” спечели Европейската 
награда Handinnov 2008 за Румъния. Наградата се присъжда на организации, 
които въвеждат примерни практики в държавите-членки за увеличаване на 
социалното интегриране на младите хора с увреждания в училища, 
университети, трудовия живот и обществото в най-широк смисъл. 
Организирана в рамките на френското председателството на ЕС, в 
сътрудничество с Европейския форум на хората с увреждания, петият конкурс 
за наградата Handinnov отличи по една организация за всяка държава-членка 
на Европейския съюз - общо 27 награди. Чрез проекта „Различни, но заедно”, 
финансиран от OSMHI, Pentru Voi разви своите програми за трудова заетост. 
Сега те имат наети 86 лица с интелектуални увреждания: 33 на свободния 
пазар и 53 в тяхното социално предприятие. Този проект също така спечели 
Наградата на година в гала тържеството за румънско гражданско общество за 
2008. Наградата от конкурса Handinnov ще даде възможност на един  член от 
проекта за отстояването на личните права от тяхната организация да участва в 
различни мероприятия и срещи, които са организирани за победителите по 
време на френското председателство на Европейския съюз, в Париж 26-ти – 
28-ми ноември.  
 
Организацията Pentru Voi е горда и радостна от този успех, и ние се надяваме, 
че това ще вдъхнови политическите лидери от Румъния и ЕС да разпространят 
техния пример на добра практика, и че ще даде реални възможности за 
работни места на хора с интелектуални увреждания. Франц Wolfmayr от името 
на EASPD изпрати нашите поздравления за този успех и модел на добри 
практики.  
 
В. Новият сайт на GPDD е създаден  
 
Вече можете да намерите актуална информация за дейността, създаването и 
членството на Глобалното партньорство по въпросите за увреждания и 
развитие (GPDD), както и съответните новини и събития на адрес: www.GPDD-
online.org  
 
Г. За да съвпадне със срещата на високо равнище в Ню Йорк на Целите на 
хилядолетието за развитие (ЦХР), Международният консорциум по въпросите  
за увреждания и развитие (IDDC) и Кампанията Хилядолетие стартира нов 
уебсайт на хората с увреждания и на  ЦХР - www.includeeverybody.org.  
Сайтът има за цел да повиши информираността на широката общественост, 
НПО, спонсорите и правителствата за необходимостта да се насочат Целите на 
хилядолетието за развитие и програмите за намаляване на бедността към 
въпросите свързани с уврежданията. На всеки 5-ма сред най-бедното 
население 1 е човек с увреждания, но те рядко са разгледани в плановете и 
програмите за срещи на Целите на хилядолетието за развитие, включително 
тези за здравеопазване. Според последния доклад на Комисията за  
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Социални фактори на здравето, това е подходящ момент за здравната общност 
да приеме уврежданията като бариера за достъпа до здравните услуги.  
Сайтът е в прогрес на изграждане и IDDC иска да го свърже с колкото е 
възможно повече други сайтове, източници и организациите. Всякакви 
коментари или предложения от вас ще бъдат посрещнати с благодарност.  
 
IV. Дейности на EASPD за 2008  
 
Берлин, Германия, 27-29 ноември 2008  
27-ми - 28-ми: Конференция на тема „Значение на ценностите, религията и 
вярата в предоставянето на  услуги за хората с увреждания.”  
28-ми: Постоянната комисия по образование, групи по интереси за 
информационните и комуникационните технологии и професионални услуги  
29-ти: Дейности на EASPD, постоянни комисии (с изключение на комисията по 
образование), закрит съвет  
 
Моля, не забравяйте да се регистрирате в уебсайта на EASPD:  
http://www.easpd.eu/ActivitiesConferences/Registrationform/tabid/3527/Default.aspx 
За повече информация относно програмата и условията посетете: 
http://www.easpd.eu/ActivitiesConferences/Program/tabid/3528/Default.aspx 
 
1-ви – 2-ри декември: Конференция на ЕК за хората с увреждания  
2-ри декември (следобед): PIG семинар по програмите на политическите партии 
на Европейския Парламент за следващите избори през 2009 г.  
Diletta Dischinger,  
Член на EASPD и PR служител 
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