
Заетост, социални услуги 
и развитие

Форум на НАСО
Варна, България

7 юни 2017
Джеймс Кроу

Президент
www.easpd.eu

http://www.easpd.eu/


Схематичен план

• Конвенцията на ООН

• Цели и визия

• Номинации за добра практика
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Основно право

• Конвенцията на ООН – член 27:
"правото на труд...равноправно с всички 

останали...възможност за прехрана чрез свободно 
избрана или приета работа на пазара на труда и в 
работна среда, която да е отворена, 
недискриминационна и достъпна за хора с 
увреждания. Държавите страни по конвенцията се 
задължават да гарантират и насърчават 
реализацията на правото на труд..."
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Цел

• EASPD:
Ние искаме да допринесем за живот, при който 
правата на хората с увреждания, включително 
правото да труд, не са възпрепятствани от 
предразсъдъци, недостъпност или други бариери. 
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Визия

• Нашата визия:

място в света за всички и място
за всички в заетостта
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Награди 
"Заетост за всички"

• Номинации за награди за 2017
• Номинираните ще бъдат обявени на 1-та 

световна конференция "Заетост за 
всички - Глобална перспектива"

• Белфаст, Северна Ирландия
• 15 юни 2017
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Супермаркети "Карфур"

• Проектът "ALI" създава подходяща работна среда.  
По време на подбора на персонал не се прави 
разлика между хората с или без увреждания, но 
се търси най-подходящата позиция за всяко лице.
www.carrefour.es       
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Discovering Hands 1.

Повишаване процента на ранното откриване на рак 
на гърдата чрез тактилните способности на незрящи 
жени и жени със зрителни нарушения
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Discovering Hands 2.

• Прилагат се "изключителните тактилни 
способности на незрящи и слабовиждащи лица в 
ранното откриване на рак на гърдата".

• незрящи и слабовиждащи жени получават 
медицинска подготовка за тактилно преглеждане 
(MTEs): 9-месечна програма за обучение, 
осъществена от квалифицирани преподаватели.
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Discovering Hands 3.

• Обучените незрящи и слабовиждащи жени откриват с 
28 % повече по-големите тъканни изменения и с 50 % 
повече по-малките тъканни изменения в гърдата 
отколкото гинеколозите.   
www.discovering-hands.de 
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Activa Foundation 1.

• Проект "Job in Sight (Jis)":
създава програма според нуждите на ученици
с интелектуални затруднения при техния преход от
училище към свободния пазар на труда. 
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Activa Foundation 2.

• Доброволна програма. През последните години 
90-100 % от учениците са решили да вземат 
участие в нея. 

• Успеваемостта в постигането на действителна 
заетост на учениците е 58 %.
www.s-activa.se                                           
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Pro Kinetic Shutters Ltd.

• създава среда, в коята хората са признати според 
техните способности и потенциал, а не тяхното 
увреждане

• постига минимално ниво на персонал от хора с 
увреждания, с цел да представлява общността, 
въпреки ограниченият размер на компанията
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Pro Kinetic Shutters Ltd 2.

• допълнителна помощ за хора с увреждания. 
• обучение на персонала за повишаване 

осведомеността относно уврежданията в рамките 
на работната сила. 

• www.pkshutters.com 
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ARCIL 1.

• насоки и подкрепа с цел лицето да придобие 
ефективни работни умения, и да може да участва 
в адекватно професионално обучение и да 
намери и запази работно място

• подкрепена заетост и/или открития пазар на 
труда.
www.arcil.org 
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ARCIL 2.

 2016:
630 лица с увреждания са подкрепени. От тях:

• 144 бяха на професионална практика и стаж в 
открития пазар на труда

• 75 получиха професионална подкрепа на 
работното място
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ARCIL 3.

• 318 бяха подпомогнати с информация, оценка и 
професионално ориентиране

• 130 бяха препоръчани за специализирано 
професионално обучение

• 56 работиха като служители в услугите на ARCIL.
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Благодаря Ви!

За повече информация посетете:

www.easpd.eu
Jim.crowe@ldw.org.uk 
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