Бюлетин на EASPD за декември 2010
Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020:
Важно постижение и пропусната възможност
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания топло приветства и
подкрепя стартиралата на 15 ноември 2010 Европейска стратегия за хора с увреждания 2010-2020
посредством комисаря по правосъдието и основните права Вивиан Рединг. Новата Европейска
стратегия „Възобновен ангажимент за Европа без бариери” излага серия от стратегии и действия с
цел да се подобри равноправието за хората с увреждания и да се съборят бариерите, които се
явяват пречка за пълното възползване от правата им като граждани и потребители. За съжаление
тези действия не рефлектират напълно върху нуждата от адекватни висококачествени услуги за
хора с увреждания, които да спомогнат за постигането на търсеното равноправие.
Франц Волфмайер, президент на EASPD, казва: „Новата стратегия за хората с увреждания е от
съществено значение за тях и за сектора в Европа. Приветстваме разработката на ясна и
дългосрочна стратегия, гарантираща на хората с увреждания в ЕС живот на равноправни
граждани. Съзнаваме особено необходимостта от ясно признаване от страна на
Европейската комисия на нуждата от услуги в общността, за да се посрещнат всекидневните
потребности на хората с увреждания. Това, което липсва обаче е отделно подразделение за
социални и здравни услуги. За много хора с увреждания е жизненоважно да имат достъп до
непрекъснати и качествени социални услуги в отговор на многообразието им от нужди.
Липсата на такива услуги може да има изключително пагубно въздействие върху животите на
индивидите с увреждания и семействата им. EASPD изразява съжаление също, че Комисията не
е изразила отново отговорност да се справи с дискриминацията срещу неформалните и
семейни настойници и да подобри работните условия на професионалните такива. В
заключение сме сериозно обезпокоени от липсата на развита стратегия от страна за ЕК за
справяне с последиците от финансовата криза за хората с увреждания и социалните услуги,
тъй като необмислените икономии в Европа значително застрашават обезпечаването на
социални услуги и вследствие значително понижават качеството на живот на хората с
увреждания.”
Комисията е обещала да предприеме действия в редица специфични области, като например
създаването на карти за паркинг за хора с увреждания, важащи за целия ЕС, както и да подобри
достъпността до транспорт и публични сгради. Друг ключов приоритет е даването на възможност
на хората с увреждания да участват изцяло в информационното общество, взаимодействайки си с
цифровите технологии на ЕС. Комисията ще прецени също така дали да предложи „Европейска
наредба за достъпност” не по-късно от 2012, за по-нататъшно развитие на достъпа на продукти и
услуги на отделния пазар. През следващите няколко години, до края на 2013, ще бъде
финансирано осъществяването на стратегията, чрез настоящи програми, каквито са Европейския

социален фонд, програма „Прогрес” и Седмата рамкова програма на Европейския съюз за научни
изследвания.

Закон за единния пазар: 50 предложения на Комисията за високо конкурентна социална
пазарна икономика
Вътрешният пазар е в основата на евроинтеграцията, и правилното му функциониране е от
съществено значение за постигането на умна, устойчива и всеобхващаща икономика, каквито са
целите на Стратегия ЕС 2020. Именно в този контекст Барозу, председател на Европейската
комисия, помоли през октомври 2009 Марио Монти, бивш еврокомисар по въпросите на
вътрешния пазар, да представи доклад за очакваните предизвикателства пред които ще се
изправи новата политическа инициатива в действията си да възобнови единния пазар. В доклада
си Марио Монти изрази, че „постигането на дълбок и ефективен единен пазар е ключов фактор
при определянето на общото макроикономическо изпълнение на ЕС. Докладът му следователно
предлага „нова стратегия за защита на единния пазар от икономически национализъм, да бъде
разширена в нови области от ключово значение за растежа на Европа и да се постигне адекватна
степен на консенсус около стратегията”. Финансовата криза все още нанася щети на Европа, много
работи места, създадени между 1992 и 2006 са били заличени и нивата на продукция са намалели
драстично. В този контекст и въз основа на доклада на Монти, Комисията представи през октомври
2010 своето предложение за закон за единния пазар, който има за цел да възстанови вярата на
европейците в социалната и икономическа сила на страните-членки. Приоритетите са да се
фокусират усилия върху движещата сила на европейската икономика чрез възползване от пълния
потенциал на единния пазар, който притежава капацитета да предложи повече растеж и работа за
хората и предприятията. Законът за единния пазар няма да е успешен в случай че хората в Европа
нямат вяра в проекта. Финансовата криза е намалила доверието на хората и вярата им в пазарите
и понякога към самите единни пазари. С цел да възвърне доверието в икономическия модел на
социалния пазар, Комисията е признала важността от това да постави отново европейците в
центъра на пазара и да създаде нови амбициозни проекти за заетост, защита на потребителите и
социално сближаване. Поради това възобновяването на единния пазар е съществен елемент от
Стратегия ЕС 2020 – стратегията за умна, устойчива и всеобхващаща икономика. Законът за
единния пазар излага 50 предложения за да се отнесе до три основни категории на интервенция:
„силен, устойчив и справедлив бизнес растеж”, „възвръщане на доверието чрез поставяне на
европейците в центъра на единния пазар” и „диалог, партньорство, оценка: ключът към доброто
управление на единния пазар”. Положително е, че Комисията признава важната роля на
социалната икономика и услуги и обещава по-добра консултация и диалог с гражданското
общество. Комисията обяви, че ще предложи бизнес-социална инициатива за по-добро
подпомагане на развитието на социално иновативни корпоративни проекти в рамките на единния
пазар. Според Комисията тези инициативи са се доказали като успешни в разработката на
творчески решения за големи социално-икономически проблеми, често причинени от изключване
(достъп до помещения, здравни грижи, свободен пазар, услуги даващи възможност за по-добра
интеграция на хора с увреждания и т.н.). Комисията обяви също, че ще предложи мерки за да даде
възможност да се подобри качеството на юридическите структури на основните дейности,

кооперативи и взаимозастрахователни кооперации, с цел да оптимизира функионалността им и
улесни развитието им в рамките на единния пазар. Комисията се стреми да преодолее днешните
препятствия, които спъват развитието на фондациите в Европа посредством регулации на
Европейската фондация. Относно услугите от общ интерес, Комисията се задължава да приеме до
2011 Комуникация и серия от мерки с цел да осигури достъпността до и високото качество на
обществените услуги, включително социалните такива, както и възможността да се отговори на
нуждите на хората. Въпреки че някои предложения на Комисията са стъпка напред, наблюдава се
липса на ефективни решения за това как да се подсилят социалните измерения на вътрешния
пазар. Това, което липсва е социална клауза със солиден ангажимент за укрепване на социалните
и здравни услуги, трудови права и социално отговорни обществени поръчки. Освен това
обещанието да се осигури по-добра консултация и диалог с гражданското общество не е
подкрепено с конкретен план за това как да се процедира на практика. Поради това е съмнително
до известна степен, че предложенията са достатъчно амбициозни за да подобрят ситуацията на 23
милиона безработни европейци и 80 милиона живеещи в бедност. Започна четиримесечна дълга
консултация с другите евроинституции, както и местните и регионални представители,
заинтересовани страни в асоциации и граждански и социални организации. Комисията в дебата
ще прикани да се стигне до споразумение с европейските институции за приоритетни действия и
стратегия за изпълнението им преди края на 2012. След това обсъждане Комисията ще предложи
заключителна работна програма по закона за единния пазар, планирана да бъде приета в
началото на пролетта на 2011.

15-та годишнина от програма „Леонардо да Винчи”
На 9 ноември 2010 се състоя официалното честване на 15-тата годишнина от стартирането на
програма „Леонардо да Винчи” (LdV). Програма „Леонардо да Винчи” е част от програма
„Обучение през целия живот”, която финансира хиляди професионални образователни и
обучителни курсове в цяла Европа. От 1995 ЕС е помогнал на повече от 600 000 млади души да
отидат на обучителна практика в чужбина. Финансирани са също така 110 000 обмени на
преподаватели и повече от 3000 проекта, целящи модернизацията в сектора на професионалното
образование. Целта на тази конференция бе да се прегледат действията, влиянието и резултатите
на програмата от стартирането й през 1995. Участници и организации, които са се
облагодетелствали от проекта „Леонардо да Винчи” дават препоръки на базата на техния опит. На
конференцията бе създаден сайт за европейско „чиракуване”, дело на мрежа от организации,
които участват в мобилността на „чираците”. Събитието също така предложи възможности за
обсъждане на тема какви уроци могат да бъдат изготвени за последните 15 години в подготовка за
дискусиите покрай новото издание на програмата от 2014. Повече информация на:
www.euroapprenticeship.eu/en/home.html

Актуализация на съвместната кампания на Международната федерация за спина
бифида и хидроцефалия (IF) и Байер Шеринг Фарма (BSP) за повишаване на

осведомеността относно нуждата да се подобри превенцията на дефекти на
гръбначния стълб (NDTs) в Европа
Докладът на Международната федерация за спина бифида и хидроцефалия (IF) и Байер Шеринг
Фарма (BSP) за статуса на дефектите на гръбначния стълб в рамките на ЕС, който бе представен на
Европарламента през януари 2010, е посочен на уебстраницата на Европейската Комисия в раздел
политика за редки заболявания http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/policy/index_en.htm и ще
бъде постоянно наличен на следния адрес
http://ec.europa.eu/health/rare_diseases/docs/ntd_report_en.pdf
Следващата стъпка на кампанията за повишаване на осведомеността и осигуряване на подходящи
и навременни съвети за всички жени в детеродна възраст, ще бъде да се издаде серия от
пощенски картички до политици и ключови заинтересовани лица, активни в здравната област в
Европа. Надеждата е, че тази кампания ще изгради инерция преди публикацията на втория доклад
за дефектите на гръбначния стълб.

PORAKA официално признава дейността на EASPD по повод Европейския ден на хората с
увреждания
Както всяка година на трети декември, Европейският ден на хората с увреждания, Изпълнителният
съвет на републиканския център за подкрепа на хора с интелектуални затруднения – PORAKA,
изразява публична признателност към своите поддръжници и партньори. Тази година членовете
на управителния съвет на PORAKA решиха да изразят своята признателност към EASPD! За EASPD е
голяма чест и благодари на PORAKA за това признание.

ПРЕДАЙ НАТАТЪК – проектът достига до крайната си точка, но работата
продължава!
Проектът „Предай нататък” достига до своя финален етап от изпълнение. Общата цел на проекта е
да повиши броят на хората с увреждания, работещи на свободния пазар на труда чрез
разпространяване и експлоатация на учебни материали от три предишни проекта. В сферата на
проекта е да подпомага преминаването към субсидирана заетост, в начина на мислене и практика.
Партньорството по проекта се състои от 8 организации от Белгия, Холандия, Австрия, Малта, Чехия,
България, Унгария и Румъния. Пет национални семинари са били проведени в рамките на
жизнения цикъл на проекта с цел да се прехвърли подхода и конкретните резултати на
предишните проекти (синтезирани и попълнени с допълнителна информация в „сборника” на
проекта) анализирани чрез пленарни сесии и паралелни работни групи, фокусирани върху
различни определени на национално ниво нужди. Финалният национален семинар и последната
среща по проекта се състоя в Малта Между 18 и 20 ноември. Семинарът събра заедно всички
заинтересовани страни, които можеха да дискутират ситуацията в Малта и пътят напред. Всички
партньори и експерти в проекта се срещнаха и анализираха подробно влиянието на проекта, както

и следващите стъпки след неговото приключване. Ще бъде изготвено ново приложение в рамките
на „Учене през целия живот” 2011, и Проект „Сдружение на експерти” ще продължи да бъде
активно по различен начин, в тясно сътрудничество с Постоянния комитет на EASPD по заетостта.
Изглежда, че проектът достига до своите цели и ще бъде от решаващо значение за растящия фокус
на EASPD върху заетостта на хората с увреждания.

ПРИОБЩАВАНЕ – към градска мобилност без бариери за хора с моторни увреждания и
възрастни хора
Хората с моторни увреждания са изправени през различни предизвикателства в опитите си за
придвижване в градската среда, поради липсата на информация за маршрути без бариери,
достъпни места и сгради. Поради тази причина EASPD реши да се включи в Проект „Включване”,
ръководен от компания Thales Alenia Space Италия и съфинансиран от Седма рамкова програма на
Европейската комисия. Общата цел на Проект „Включване” е да разработи позициониращи услуги
(LBS) за хора с моторни увреждания и да подобри тяхната мобилност в безопасни условия. Техните
нужди ще бъдат посрещнати от използването на иновативна глобална навигационна сателитна
система (GNSS), която ще им осигури точна информация за маршрути и местоположения, вземайки
предвид всеки специфичен профил на всеки краен потребител. Продуктът ще вземе под внимание
различни понятия, като например устойчивост, ориентирана към потребителите перспектива, и ще
бъде съобразен с личните нужди на индивида и достъпен за максимален брой хора. Третата среща
по проекта е запланувана до преди края на 2010 с цел да се обмени информация относно
постигнатия напредък и да се планират следващите стъпки. Преди това Проект „Включване” ще
бъде представен на конференцията по повод Европейския ден на хората с увреждания,
организирана от Европейската комисия. Възползвайки се от тази възможност ще бъде широко
разпространена втората версия на проектолистовката сред всички подходящи заинтересовани
страни и индивиди.

Акредитация и сертификация на основно професионално образование за хора в
неравностойно положение чрез национални рамкови квалификации
Стартиралият преди година и финансиран от ЕС Проект „Включване към национална рамкова
квалификация” разработва модел за акредитация и сертификация на неформално професионално
образование и обучение на по-ниски нива в рамките на системата на националната рамкова
квалификация (NQF), рамка разработена с цел класифициране на квалификации и сравняването
им. Този проект има за цел да предложи на неформалните програми за обучение възможността за
интеграция в официално акредитирани образователни системи.
Повечето страни-членки на ЕС разработват своите национални рамкови квалификации, но до този
момент са главно фокусирали се върху акредитирани образователни програми (учебни степени,
професионално образование и обучение, университетско ниво и т.н.). В резултат на това не се
взема под внимание неформалното и неофициално обучение и целевите групи на хора с
обучителни затруднения и други уязвими групи. За тези лица в неравностойно положение е от

съществено значение да могат да осигурят на потенциалните работодатели лесно достъпно
свидетелство за акредитация. Ето защо интеграцията на тези обучителни програми в официалните
национални квалификационни системи ще бъде важна стъпка към нормализацията и
изравняването на възможности, и ще позволи на участниците в подобни обучителни програми да
завършат акредитираните курсове, и да получат специални сертификати за техните
професионални умения.
Във втората година от жизнения цикъл на проекта, ние стартираме пилотна фаза, която позволява
на обучителните програми да се тестват в Австрия, Малта и Дания. В кратък срок ще последват още
новини във втория „Включване към национална рамкова квалификация” интернет бюлетин, който
ще бъде изпратен по електронната поща.
За повече информация моля посетете уебсайтовете www.nqfinclusive.org и www.easpd.eu.
Проектът се координира от Chance B Австрия и има партньорства в Белгия, Словения, Малта и
Швеция.

Предстоящи събития
30 юни 2011 – 2 юли 2011: Конференция на EASPD на тема „Стари – и какво от това? Независим
живот за остаряващи хора с увреждания” в град Линц, Австрия. Повече информация ще бъде
своевременно налична на сайта на EASPD.

