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Повече работа... Повече приобщаване

Съветът на Европа посочи важността на приобщаващото общество
Държавите членки са призовани:
 да популяризират въпросите, свързани със заетостта на хората с увреждания

 да изместят фокуса от оценка на уврежданията към оценка на способностите

 да гарантират, че хората с увреждания имат достъп до услугите сввързани с професионалното

ориентиране, обучение и заетост на най-високото възможно ниво на квалификация и до

осъществяването на разумни улеснения при необходимост

 да осигурят защита срещу дискриминацията във всички етапи на заетост, включително при

подбор и наемане

 да насърчават работодателите да наемат хора с увреждания

 да гарантират, че общите схеми за самонаемане са достъпни и подкрепени за хора с увреждания

 да помислят за нуждите на жените с увреждания

 да насърчават мерките, включително тези за законодателно и интеграционно управление, които

позволяват на лица, придобили увреждане вследствие на трудова злополука, да останат на

пазара на труда



Статистиката показва реалността и...

В развиващите се страни 80 % до 90 % от хората с увреждания в
трудоспособна възраст са безработни, като се има предвид, че в
индустриализираните страни цифрата е между 50 % и 70 %.

В повечето развити страни официалната безработица за хората с
увреждания в трудоспособна възраст е най-малко два пъти по-висока
от тази за лицата, които нямат увреждания

 По-малко от половината от лицата с увреждания в трудоспособна
възраст са икономически неактивни в сравнение с един на всеки пет
лица без увреждания в трудоспособна възраст



Митове... Реалност

M#1   Лицата с увреждания не са в състояние да работят
M#2   Настаняването на лица с увреждания на работното място е 
скъпо

R#1 Повечето от тях работят на непълно работно време или на 
временни позиции

Липса на достъп до образование и обучение на умения необходими за 
пазара на труда

 Заетост силно свързана с образование...

Приобщаващо 
образование



Правото на работа

 Всеки има право да работи независимо дали има 
увреждане

 като допринася в същото време за оцеляването както и 
за развитието и признаването в рамките на общността

 Правото на работа включва задължението от страна на 
държавите членки да създадат работна среда

 Подходът основан на правата е свързан не само с 
изпълнението, но и със законодателството

Достойнство



Член 27 Конвецията на ООН

 забрана на дискриминация, хората с увреждания имат право да
работят на равни начала с останалите

 достъпност, хората с увреждания имат право да работят в
достъпна работна среда

 разумни улеснения, държавите членки трябва да гарантират, че на
хората с увреждания се предоставят разумни улеснения, когато те
поискат, и следва да предприемат подходящи мерки, ново
законодателство, за да гарантират, че отричането на разумните
улеснения представлява дискриминация

 положителни мерки от държавите членки за насърчаване на
възможностите за заетост на хора с увреждания



Стратегия за хората с увреждания 2017-
2023 Съветът на Европа

Правата на човека: реалност за всички

Стратегията се стреми към постигане на равенство, достойнство и равни 
възможности за хората с увреждания

Пет приоритета

1. Равенство и забрана на дискриминация

2. Повишаване на осведомеността

3. Достъпност

4. Еднакво признаване пред закона

5. Свобода от експлоатация, насилие и малтретиране



Пет взаимосвързани въпроса

1. Участие, сътрудничество и координация
2. Универсален дизайн и разумни улеснения
3. Равенство между половете
4. Множествена дискриминация
5. Образование и обучение

държавите членки ще управляват изпълнението на стратегията
в тясно сътрудничество с лицата с увреждания, представлявани от техните
организации и всички други заинтересовани страни

Стратегия за хората с увреждания 2017-
2023 Съветът на Европа



Не ти или аз, а...ние

Държавите 
членки

Хората с 
увреждания

РаботодателитеГражданското 
общество
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Благодаря ви много
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