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Работата на  

Европейската асоциация  

на доставчиците на услуги за  

хора с увреждания (EASPD) 

EASPD участва в редица политически дебати: 
 

 Прилагане конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания 

 Прилагане стратегията за хората с увреждания 
2010-2020 (EDS) 

 Социални и здравни услуги за хора със и без 
увреждания 

 Качествени услуги 

 Планове за действие за хората с увреждания на 
Европейската комисия и Съвета на Европа 

 Обществени поръчки 

 Стратегията на ЕС за 2020 и т.н. 
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EDS 

Цели и дейности 

‘…да се създадат условията, които ще позволят на 

хората с увреждания да се възползват пълноценно от 

правата си, както и от това да са пълноправни 

участници в обществения живот и Европейската 

икономика’ 

Стратегия: 

• Разгръщане на дейност на национално и европейско 

ниво 

• Механизми за прилагане на конвенцията на ЕС  

• Съдействие по проекти за финансиране 

• Насърчаване на осведомеността, събирането на 

информация, изготвянето на статистика 
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Достъпност 

Цел: 

Стоки и услуги да станат достъпни за хората с увреждания, а 
пазарът да насърчава помощните услуги 

Равен достъп за хората с увреждания по отношение на: 
• Физическата среда 

• транспорта 

• Информационни и комуникационни технологии и системи 

•  услуги, и т.н. 

 

Предложения на EASPD към ЕС: 

 Да се подготвят, основат и задействат специализирани 
агенции по достъпността в ЕС 

 Да се даде гласност на концепцията “Достъпно за всички” в 
законодателсвото, засягащо новото строоителство, стоките 
и услугите 



Участие 

Цел: 
Хората с увреждания да могат да се възползват от всички блага на 

европейското гражданство; да се премахнат бариерите пред 
участието им в обществения живот и дейности в свободното 
време; да им се доставят качествени обществени услуги. 

• Да се премахнат препятствията пред свободното упражняване на 
правата им. 

• Да се подсигури достъпът им до спортни и културни организации, 
и такива, свързани с отдиха и свободното време... 

 
Предложения на EASPD към ЕС: 
 Да се въведе програма за функционирането на агенции по 

взиманията на решения, както и обучение на специалисти, 
предоставящи такива услуги. 

 Да се насърчи използването на Европейското Структурно 
Финансиране (ESF) и преходът от живот в институция към 
интеграция в обществото 

 



Равенство  

Цел: 

Премахване на дискриминацията спрямо хората с увреждания в 
ЕС 

• Защита на интересите им чрез съществуващото законодателство 
на ЕС 

• Въвеждането на активна политика за борба с дискриминацията и 
насърчаване на равните възможности 

 

Предложения на EASPD към ЕС: 

 Насърчаване на проучванията, финансирани от програма Horizon 
2020, например по следните теми: Качество на услугите за 
хората с увреждания; възвръщаемост на социалните инвестиции 
в сферата, свързана с дейността на хората с увреждания 

 Подновяване дискусиите по Директивата срещу 
дискриминацията 



 

Заетост 
 

Цел: 
Да се създадат условията повече хора с увреждания да работят на общия 

пазар на труда 
• Да се оползотворят ресурсите на стратегията Европа 2020 
• Мобилност по отношение работните позициите на общия пазар на труда и 

различни работилници (т.н. workshops) 
• Още по-убедителна подкрепа при управлението на различията на 

работното място, изготвяне на харти за различията и социални бизнес 
инициативи. 

 
Предложения на EASPD към ЕС: 
 Да се предостави обучение в областта на управлението на различията 

като се използва Европейския социален фонд (ESF) 
 Да се създаде система за повишаване на заетостта сред хората с 

увреждания 
 Да се използва Европейския социален фонд, за да се насърчи 

интеграцията на хората с увреждания на отворения трудов пазар 
 Да се обменят добри практики относно прехода от защитен пазар на 

труда към отворен тип трудов пазар 
 Да се направи обзор на работните места за хора с увреждания в Европа и 

да се начертае концептуалната рамка, позволяваща сравнителен анализ 
на системите в цяла Европа 

 

 



Образование и обучение 

Цел: 
Да се насърчи образование, отворено за всички и ученето през целия 

живот за ученици и студенти с увреждания 
• Инициатива на ЕС Младежта в движение: да се подкрепи постигането 

на висококачествено, отворено за всички образование и обучение 
• Улесняване функционирането на програма Еразъм +; Ключово дейност 

1- програма за мобилност на индивида 
• Насърчаване на усилията на национално ниво посредством 

Образование и обучение 2020 
 

Предложения на EASPD към ЕС: 
 
 Да се насърчи обучението и ученето през целия живот за 

професионалистите с цел интеграция на ученици и студенти с 
увреждания 

  Да се насърчат програми за повишаване на осведомеността с цел 
интеграция на младите хора със специални нужди в различни 
обществени сфери 

 Подсилване ролята на Европейската агенция по специалните нужди и 
образование за всички.  
 



Социална закрила 

Цел: 

Осигуряване на нормални условия за живот на хората с 
увреждания  

• Достъп до системи за социална закрила 

• Програми за намаляване на бедността 

• Помощни услуги  

• Програми за предоставяне на обществени жилища 

 

Предложения на EASPD към ЕС: 

 Да се подготвят обучителни програми по предоставянето на 
жилища и подкрепа за хората със специални нужди 

 Да се направят изследвания за ефективността на програмите за 
финансиране 

 

 

 



Здравеопазване 

Цел: 

Да се осигури равен достъп до здравни услуги и свързаните с тях 

съоръжения и дейности 

 

Предложения на EASPD към ЕС: 

 Подготовка на професионалисти сред хората без увреждания, които да 

са “на първа линия” по отношение на ранната интервенция и 

дългосрочната ангажираност за премахване на неравенството в 

здравните услуги 

 Да се насърчават дейностите, осигуряващи здрава и безопасна 

работна среда с цел намаляване риска от увреждания, получени на 

работното място 

 Обучение, насърчаващо разбирането от страна на професионалистите 

към хората с увреждания и техните нужди по най-ефективен начин 



Външна дейност 

Цел: 

Да се защитават првата на хората с увреждания в програмите 

на ЕС по разширяването и международното развитие 

Предложенията на EASPD към ЕС: 

 Да се повиши осведомеността за правата на хората с 

увреждания в програмите за развитие, разширяване и 

добросъседство на ЕС  

 Да се следи достъпността и прилагането на инструментите за 

предоставяне на помощ в програмите за развитие, разширяване 

и добросъседство на ЕС  

 Да се подсигури правилното прилагане на  Конвенцията за 

правата на хората с увреждания на ООН в програмите за 

развитие, разширяване и добросъседство на ЕС  

 

 

 



 

Благодаря Ви! 
 

 

EASPD 

Av. d’Auderghem 63 / Oudergemlaan 

B – 1040 Brussels 

Tel +32 2 282 46 10 – Fax +32 2 230 72 33 

www.easpd.eu – stefana.cankova@easpd.eu 
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