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Конференция на EASPD в Скопие: строгите мерки излагат на опасност 
социалните услуги в цяла Европа 
 
Проведената от EASPD конференция в Скопие на 7 и 8 ноември постигна 
значителен успех: над 220 участници се присъединиха към събитието, 
включително представители на основни европейски институции. Няколко 
делегации от Македония и цяла Европа повдигнаха обезпокоителни данни 
за ситуацията около социалния сектор в техните страни във връзка с 
кризата. Всички участници показаха своята ангажираност към прилагането 
на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, с цел 
осигуряването на по-добри социални условия за хората с увреждания. 
Благодарение на качествената информация от опитни оратори, дебатите 
се фокусираха върху изглаждането на различията между правилата и 
приложенията. Освен това делегатите от различен произход и потекло 
проучиха конкретни възможности за сътрудничество. Членовете на 
македонския парламент, представляващи всички основни партии в 
страната, обещаха, че Конвенцията ще бъде ратифицирана в началото на 
декември 2010. Това е позитивен сигнал за региона, който ще насърчи 
сектора на уврежданията да следи плътно всичко свързано с развитието. 
Днес е по-важно от всякога да се изграждат и укрепват презграничните 
връзки, тъй като строгите мерки силно застрашават социалната 
съгласуваност.  
 
EASPD публикува доклад относно текущото положение на заетостта в 
сектора за социални грижи в Европа 
 
В доклада се описва текущото положение на заетостта в областта на 
услугите в Европа и се загатва за възможностите за предоставяне на 
висококачествени услуги. Той предлага също допълнителни предложения и 
препоръки върху това как се отнесем към подчертаните въпроси, особено 
чрез Европейския социален фонд. Пълният доклад може да бъде намерен в 
раздел „политика” и „новини” на сайта на EASPD www.easpd.eu
 

http://www.easpd.eu/


EASPD публикува доклад за последиците от финансовата криза върху 
социалните услуги за хора с увреждания в Европа 
 
В края на октомври 2010, EASPD публикува доклад в който се очертават 
последиците от финансовата криза върху социалните услуги в няколко 
европейски страни. Резултатите са твърде разочароващи: състоянието на 
хората с увреждания в Европа е или бедно или под някаква заплаха заради 
предложените в строгите планове социални съкращения в бюджета. Това 
важи особено за страни в които строгите мерки са най-тежки, каквито са 
Ирландия, Румъния и България. В някои страни хората, които работят в 
защитени цехове се назначават на същите нива както преди кризата, 
докато в други безработицата в сектора се е покачила. Нивата на 
безработица на свободния пазар на труда достигнаха рекордни нива из 
цяла Европа, и хората с увреждания са силно затруднени в намирането или 
запазването на работа. Много страни съобщават, че процента на 
безработица сред хората с увреждания е много по-голям, отколкото този 
на хората без увреждания. Друг голям ефект от финансовата криза е, че 
правителствата са спрели да финансират проекти, целящи довеждане на 
хората с увреждания до работа, в допълнение на останалите съкращения, 
влияещи върху услугите за грижи. В заключение, социалните проекти, които 
могат да повишат заетостта, страдат от съкращенията. Докато някои страни 
като Франция не са съкратили социалните си разходи, то други като 
Ирландия, България, Австрия и Румъния вече са претърпели значителни 
съкращения, които могат да въздействат върху предоставянето на услуги за 
хора с увреждания.  
 
EASPD препоръчва среща, относно хората с увреждания на групата на 
високо равнище да се използват по-добре европейските структурни 
фондове, за да се сведе до минимум влиянието на кризата 
 
Основните теми на групата на високо равнище на европейската комисия 
по въпросите за уврежданията, която се състоя в началото на октомври, бяха 
настоящата ситуация на новата стратегия за уврежданията. Според звеното 
за увреждания на Генерална дирекция Заетост, обсъждането ще започне 
на 10 ноември 2010. Докладвано е, че политическата рамка на 
обсъждането ще бъде изградена от 8 области (достъпност, участие, 
равенство без дискриминация, заетост, образование и обучение, социална 
защита, здраве, външни действия). EASPD благодари на европейската 



комисия за отворения и активен начин, по който е разработена стратегията. 
Независимо от това, EASPD подчерта, че стратегията, във всички линии на 
поведение и действие, трябва да включва същинско състояние на хората с 
огромна необходимост от подкрепа и нужда от упълномощена група на 
високо равнище, включително всички заинтересовани лица. И накрая, EASPD 
подчерта отново, че стратегията трябва да намери начин по който да се 
справи с негативното влияние на кризата. EASPD повтори, че не може да 
приеме социалната инфраструктура да бъде срутена от строгите планове: 
нововъведенията не бива да спират, повторната институционализация е 
неприемлива. Затова EASPD направи предложение за по-добър поглед 
върху структурните фондове и как да се използват тези финансови потоци 
за да се преборим с последиците от кризата. EASPD следователно 
призовава страните-членки да разработят планове, в близко сътрудничество 
с всички заинтересовани лица, с цел минимализиране на негативните 
ефекти и да се подготвят за възстановителен период. 
 
EASPD пише отворено писмо до комисарите с цел признаване на 
социалните услуги в ролята им на ключови действащи лица за 
постигането на целите за намаляване на бедността в ЕС 2020 
 
През октомври 2010 EASPD написа отворено писмо до европейските 
комисари и техните кабинети да признаят социалните служби като ключови 
действащи лица, в стратегията на ЕС 2020, за постигане на целите за 
намаляване на бедността. В писмото си EASPD заяви, че е важно да се знае, 
че бедността има много лица и няма едно универсално решение за всички 
проблеми. Ето защо е наложително европейската платформа срещу 
бедността да включва правилният политически микс и стратегиите да могат 
да посрещнат тези многобройни нужди, така че европейското общество да 
е адекватно подготвено за да постигне съгласуваните цели за изкореняване 
на бедността. Социалните служби са жизненоважна част от политическия 
микс, тъй като те играят много значима роля в подкрепа на уязвимите 
граждани. Може да се подчертае, че социалните служби действат в 
различни области (образование, заетост, здравеопазване, 
антидискриминация и т.н.) и помагат за подобряване на качеството на 
живота на гражданите. Социалните служби се обръщат към бедността и 
социалната изолация на две нива: първо, играят предпазна роля като 
помагат на хората в риск; второ, осигуряват лек за хората, тоест предлагат 
жизненоважна подкрепа за тези хора, които вече са изпитали бедността и 



изолацията. Главната отговорност за защитата на тези служби в рамките на 
Европа се носи от ЕС. Има нужда от силна рамка на ЕС за да се спомогне 
ефективно намаляването на бедността и социалната изолация, и 
следователно да се укрепне социалното сближаване. Трябва да приемем 
факта, че броят на хората в ЕС, които живеят в бедност нараства, често 
въпреки че имат работа. Най-засегнатите от финансовата, икономическа и 
социална криза са най-уязвимите групи в обществото. Ситуацията в цяла 
Европа се влоши в резултат на повечето или по-малко драстични 
съкращения на социалните разходи. Европейската платформа срещу 
бедността представлява уникална възможност да се поправи ситуацията. 
Така EASPD счита за съществено да се подобрят условията в които 
социалните служби в Европа работят. Съществено важно е, че тази водеща 
инициатива съдържа конкретно формулиране, което подчертава 
значението на социалните служби. Трябва да се гарантира на ползвателите 
на социални услуги, че службите могат да продължат да осигуряват 
адекватна и универсална помощ за гражданите на Европа. Стратегия, която 
отчита ролята на социалните служби, би допринесла позитивно за борбата 
с бедността, като едновременно създаде възможности за работа и осигури 
жизненоважни грижи за гражданите на ЕС. Правото да получаваш услуги за 
подкрепа е признато в член 34 от Хартата за основни права и е време да се 
създадат условия за хората. Европейският съвет призна, че единствения 
начин да бъде възможно успешното изпълнение на ЕС 2020 е да се изпълни 
с партньорството на всички национални, регионални и местни власти, 
социални партньори и представители на гражданското общество. Ето защо 
EASPD, ключов представител на социалния сектор, повтори многократно 
своята пригодност да работи с европейските институции за да превърне 
далновидността в реалност за всички граждани на Европа! 
 
Комисарят по правата на човека към Съвета на Европа призова за 
прекратяване на институционализирането на хората с увреждания 
 
Комисарят по правата на човека към СЕ Томас Хамарберг направи 
официален коментар в средата на октомври 2010 в който призова за 
прекратяване на институционализирането и нечовешкото отношение към 
хората с увреждания. Опирайки се на Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, Хамарберг наблегна на правото за независим живот. 
Член 19 от конвенцията на Обединените нации за правата на хората с 
увреждания, озаглавен „Живот в обществото”, гарантира правото на хората 



с увреждания да живеят независимо в общността с осигурената им нужна 
подкрепа. Той призова за спиране на малтретирането и смъртните случаи 
на хора в психиатрични и социални заведения и подчерта провала на 
държавите да изградят добри социални услуги в общността. „В Европа днес 
хиляди хора с увреждания се държат в големи, отделени и често отдалечени 
институции. В редица случаи те живеят в условия под нормалните, страдат 
от унизително занемаряване и тежко нарушение на човешките им права. В 
твърде много случаи причините за преждевременна смърт не се 
разследват или дори не се съобщават”, казва Хамарберг. „Тъй като на 
някои европейски страни все още им липсва система за услуги в 
общността, ще трябва да мине време преди големите психиатрични и 
социални заведения да бъдат премахнати. Следователно е още по-важно 
тези заведения, които останат, да бъдат под постоянен контрол”.  
 
Европейската комисия стартира обществени консултации по програми от 
следващото поколение на ЕС 
 
Европейската комисия стартира обществени консултации по програми от 
следващото поколение на ЕС за да замени съществуващите три такива от 
началото на 2014. Всеки може да вземе участие в консултациите – 
физически лица, сдружения, организации и стейкхолдъри. Първата 
предложена програма е „ЕС Образование и обучение”, която да замени 
настоящата програма „Учене през целия живот”. Втората е програма 
„Младеж”, която трябва да замени настоящата „Младежта в действие”. 
Накрая е международната програма за висше образование, която да 
замени сегашната програма „Еразмус Мундус”. Във въпросниците за 
консултации, комисията пита за гледището на заинтересованите страни 
върху развитието и проектирането на програмите и как могат да 
допринесат за стратегията Европа 2020. Стратегията Европа 2020 предвижда 
находчив, продължителен и устойчив растеж. Консултациите ще бъдат 
отворени до 30 ноември. В съответствие с Европа 2020, програмите трябва 
да помогнат на европейците да се адаптират към пазара на труда, където 
мнозинството от занаяти изискват високо или средно ниво на уменията, и се 
оказва така, че има все по-малко работа за хората без солидно 
професионално обучение. Ще намерите допълнителна информация на 
следния адрес:  
 



http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning&lan
g=en
 
Резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Генерална дирекция 
„Образование и култура”. EASPD ще информира редовно своите членове 
за най-новите развития.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Предстоящи събития 
 
Семинарът „Помощни технологии. Как да извлечем максимума от тях?” ще 
се проведе на 19 ноември 2010 в Париж. Организиран в рамката на 
проекта ImPaCT Европа, той ще се фокусира върху ролята на PCT в 
областта на образованието. Повече информация може да бъде открита на 
сайтовете: www.impact-in-europe.eu и www.easpd.eu
 
Политически семинар на EASPD 2010: „Бедността и уврежданията – как да 
прекъснем връзката?” ще се проведе на сутринта на 02 декември 2010. 
Повече информация ще бъде налична скоро в сайта на EASPD. 
 
Присъединете се към EASPD във фейсбук 
 
Как да стана фен?  
Намерете страницата на EASPD във фейсбук. После натиснете на „стани 
фен” най-горе на страницата. Толкова е лесно. Ако сте наистина голям 
фен, кажете на своите приятели и семейство, че те също могат да станат.  
Веднъж щом сте фен вече ще можете да си взаимодействате с групата, да 
качвате статии, да споделите своите преживявания, или дори да дадете 
съвети и дискутирате различни въпроси с други фенове на EASPD.  

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning&lang=en
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=LifelongLearning&lang=en
http://www.impact-in-europe.eu/
http://www.easpd.eu/

