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Беа Маес (Uni Leuwen): 

“Кой друг би могъл да знае повече 

за качеството на услугите за лица 

с увреждания освен членовете на 

тази целева група?”  
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Участие на 
потребителите 

Нова европейска цел 
  или само обсъждания? 

Комюнике на Комисията… 

Единен пазар за Европа през 21 век  

COM(2007) 725 final 
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Обща информация 
Директива за услугите 
 пазар на социалните услуги 
  и предизвикателствата свързани с  
             него …  
… участие на потребителите в      
  определянето и оценката  
   на качеството на услугите 
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Как да  
постигнем 
тези цели по  
практичен 
начин? 
 

УЧАСТИЕ НА 

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
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Проектът UNIQ 
 

беше избран от Комисията (Програма „Прогрес“) 

за да се тества практическата приложимост на  

модела на Nueva за участие на потребителите в  

други европейски страни. 
 

 

 
партньори наблюдатели 

Der Paritätische, Берлин Lebenshilfe Südtirol, Италия 

NFU, Норвегия Soncek, Словения 

SPMP, Чешка Република Poraka, Македония 

EASPD Inclusion Ireland, Ирландия 

Inclusion Europe FEAPS, Испания 

coordination: atempo, Австрия VILTIS, Литва 
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Повече от 7000 интервюта и 

наблюдения в шест страни 

Австрия 

Германия 

Италия 

Норвегия 

Чешка Република 

Израел 
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nueva = потребителите 
оценяват 
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nueva от 2001 насам 

Към какво се стремим? 

Качествени резултати   

на услугите за лица с обучителни 

затруднения и увреждания. 
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nueva от 2001 насам  

Нашите въпроси: 

Какво е качество 

от гледна точка на лица с обучителни 

затруднения и увреждания? 

  



® 

nueva от 2001 насам  

Нашите въпроси: 

Как можем да открием 

и измерим 

този вид качество? 
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nueva als Netzwerk 

Партньори и клиенти 

на мрежата nueva  
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Нашите цели: 

Лицата с  

увреждания 

трябва да имат 

право на глас  

относно начина им на живот и работа. 

Заетост  
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Нашите цели: 

Лицата с увреждания 

трябва да имат право 

на избор за начина им  

на живот и работа почти  

като всички останали. 

Нормални отношения 
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Нашите цели: 

Лицата с  

увреждания 

трябва да  

изпълняват нови социални роли 

клиенти & клиенти 

специалисти & оценители 

Валоризация на 

социалната роля 
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2. Оценители са 

потребителите на 

услуги 

1. Разработени 

стратегии от гледна 

точка на 

потребителите 

3. Обективни 

критерии 

4. Сравними 

резултати 

Четирите крайъгълни 

камъка на Nueva 
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 критерии 

 потребителите са част от екипа, 

който определя стандартите/ 

начините за контрол  

 

1. Гледна точка на 

   потребителите  
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2. Оценители са потребителите на услуги 

 

Теоретични познания 

двегодишно обучение за 

оценители 

Практически опит  

потребители на всички видове 

услуги 

Конвенцията на ООН член 27 - Работа и заетост: Лицата с 

увреждания имат правото да работят като всички 

останали. Те имат правото да получават възнаграждение 

за труда си, за да живеят независимо и според  личната си 

преценка. 

…32 
оценители  
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потребителите… 

Описват нещата каквито са (не 

определят дали са добри или 

лоши) 

Казват какво качество реално 

получават 

Възприемат новите идеи и 

информация 

3. Обективни критерии 

„Позволено ли Ви е 

да си вземете душ 

или вана с Вашия 

партньор?“ 
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 nueva се адаптира към различни 

видове услуги 

 въпросниците са 

стандартизирани и напълно 

структурирани  

 така доставчиците на услуги 

могат да сравняват постигнатите 

резултати 

 потребителите могат да видят 

резултатите от други услуги и да 

ги сравнят 

4. Сравними резултати 
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• разбираем език 

• употреба на картинки 
Устен въпросник  

Процесът на оценка 

устни интервюта 

 

„Können Sie die Informationen in 

Ihrem „Haus“ verstehen? „Позволено ли Ви е да заключите 

вратата на Вашата стая?“ 
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•  лица с говорни увреждания също 

участват в оценката  
наблюдение 

наблюдение 

 

Hat die Person einen eigenen Arbeitsplatz? 

Ist der Arbeitsplatz gestaltet? 

Sind die Arbeitsmaterialien in erreichbarer Nähe? 
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Ползата за  

доставчиците на  

услуги  
 Обратна връзка за  

 качеството на резултатите 

 Данни за управлението на  

 качеството и контрола   

 Съответна информация за развитието на 

услугите 

 Сравнителен анализ на данните 

 Платформа за представяне на собствена оферта 
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Ползата за  

властите  

 Каталог и сайт за  

 предоставяне на информация  

 на потребителите 

 Данни за контрола 

 Съответна информация за развитието на 

системата на услугите 

www.nueva-online.info 
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