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Модул 1: Европейска правна рамка за хора с увреждания 

Въведение 
 

Първи стъпки - „Равенство на възможностите за хора с увреждания“ 

След 1959 г. бяха отбелязани огромни постижения, когато в рамките на Частичното 
споразумение в областта на социалното и общественото здраве за първи път в Съвета на 
Европа започнаха дейности, свързани с уврежданията. Препоръката Ориентир 1992 за 
съгласувана политика за хората с увреждания повлиява за определянето на стандарти и 
изготвянето на политики за хората с увреждания на национално и европейско ниво в 
продължение на много години. 

През 1996 г. Европейската комисия публикува декларация, озаглавена „Равенство на 
възможностите за хора с увреждания - нова стратегия на Европейската общност за хората с 
увреждания “. 

През 1998 г. Европейската комисия прие Кодекс за добри практики при заетостта на хората с 
увреждания, а през май 1999 г. социалните партньори официално приеха Съвместна 
декларация за заетостта на хората с увреждания. 

По-късно беше приета програма за действие за борба с дискриминацията (2001-2006 г.), за 
да се стимулира въвеждането на специфични мерки за борба с дискриминацията. Като 
допълнителна стъпка през май 2001 г. Европейският комисар по социалните въпроси 
призова Европейския съвет да посвети 2003 г. на хората с увреждания. 

Тъй като ЕС обръща все по-голямо внимание на положението на хората с увреждания, 
въпросът за правната основа, на която той ще въведе истинска политика на ЕС за хората с 
увреждания, става все по-важен. 

 

План за действие 2006-2015 на Съвета на Европа за хората с увреждания  

Пълно и активно участие в обществото, равни възможности, недискриминация, независим 
живот в местната общност, накратко: пълноценно гражданство за всички хора с увреждания 
- това са основните цели на Плана за действие 2006-2015 на Съвета на Европа за хората с 
увреждания. 

Планът предвижда десетгодишна референтна рамка за политиката и законодателството за 
хората с увреждания, основаваща се на правата на човека и недискриминацията, пътна 
карта за подпомагане на държавите-членки при разработването на съобразени с хората с 
увреждания разпоредби, които са съвременни и същевременно устойчиви, - план, спрямо 
който трябва да се съгласуват всички настоящи и бъдещи програми за подобряване на 
качеството на живот на хората с увреждания. Неговите петнадесет ключови линии на 
действие обхващат почти всички аспекти на живота, а петте му така наречени кръстосани 
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аспекта визират определени групи хора с увреждания, които имат специални изисквания 
или са изправени пред двойна дискриминация. Общо планът съдържа над 40 цели и повече 
от 160 конкретни дейности, които трябва да бъдат предприети от държавите-членки. 
https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015.  
https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015 

При разработването на инициативи на ЕС за правата на хората с увреждания е важно да се 
вземат предвид следните всеобхватни правни и политически рамки: 

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (CRPD) е международен договор за 
правата на човека, който гласи, че всички хора с увреждания трябва да се ползват с всички 
човешки права и основни свободи. Пояснява се, че всички хора с увреждания имат право 
както всички други да участват в гражданския, политическия, икономическия, социалния и 
културния живот на обществото. 

Конвенцията посочва какво трябва да направят публичните и частните власти, за да осигурят 
и насърчат пълното упражняване на тези права от всички хора с увреждания. Конвенцията 
беше приета през 2006 г. от ООН и стана най-бързо ратифицираният договор за правата на 
човека в света. Това беше и първият международен договор за правата на човека, 
ратифициран не само от държави, но и от регионална организация - Европейския съюз. 

Всички държави-членки на ЕС и Европейският съюз са ратифицирали тази важна правна 
рамка. С участието си в Конвенцията ЕС се ангажира да прилага и насърчава пълното 
осъществяване на всички човешки права за всички хора с увреждания чрез приемане на 
нови политически инструменти (законодателство, политики и програми) и преглед на 
съществуващите политики, за да се гарантира зачитането на човешките права на хората с 
увреждания. 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities.html 

 

Европейска харта за основните права 

Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) обединява основните права на 
всеки, който живее в ЕС. Хартата е правно обвързваща в ЕС. Това означава, че всички 
институции и органи на ЕС, включително националните правителства, трябва да зачитат 
правата, съдържащи се в Хартата, при изготвянето на законодателството и политиката на ЕС. 
На национално ниво, политиците трябва да спазват Хартата, когато прилагат 
законодателството на ЕС. 

Хартата гласи, че „ЕС признава и зачита правото на хората с увреждания да се възползват от 
мерки, предназначени да гарантират тяхната независимост, социална и професионална 

https://www.coe.int/en/web/disability/action-plan-2006-2015
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
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интеграция и участие в живота на общността“ (член 26). Тя също така забранява всякаква 
дискриминация въз основа на увреждане (член 21). 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 

 

Европейска стратегия за хората с увреждания 

За да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на човека, Комисията прие 
Европейската стратегия за хората с увреждания 2010–2020. За да продължи дейността си, ЕС 
публикува „Европейска стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г.“, за да даде 
възможност на хората с увреждания да се ползват изцяло от правата си и да участват в 
обществото и икономиката наравно с другите. 

Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 има за цел да насърчи 
безпрепятствена Европа и да даде възможност на хората с увреждания да могат да се 
ползват от правата си и да участват пълноценно в обществото и икономиката. Тя описва 
набор от цели и действия за прилагане на политиката за хората с увреждания. Тя се 
основава на Хартата на основните права на ЕС и допълва стратегията „Европа 2020“ и 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) на ниво ЕС. Също така 
стратегията подпомага държавите-членки при прилагането на конвенцията. 

С приключването на стратегията Комисията започна процеса на нейната оценка през 2019 г. 

Приоритетни области 

Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020 г. се фокусира върху действия в 
осем приоритетни области: 

 достъпност: да направи стоките и услугите достъпни за хората с увреждания и 
насърчи пазара на помощни средства; 

 участие: гарантиране, че хората с увреждания се ползват от всички предимства на 
гражданството на ЕС, премахване на бариерите пред равното участие в обществения 
живот и развлекателни дейности, насърчаване на предоставянето на качествени 
публични услуги; 

 равенство: борба с дискриминацията въз основа на увреждане и насърчаване на 
равните възможности; 

 заетост: засилване на участието на хората с увреждания на пазара на труда, където 
в момента те са слабо представени; 

 образование и обучение: насърчаване на приобщаващото образование и ученето 
през целия живот за студенти и ученици с увреждания. Равният достъп до 
качествено образование и учене през целия живот дава възможност на хората с 
увреждания да участват пълноценно в обществото и да подобрят качеството си на 
живот; 

 социална защита: насърчаване на достойни условия на живот, борба с бедността и 
социалното изключване; 

 здравеопазване: насърчаване на равния достъп до здравни услуги и свързани с тях 
съоръжения; 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf


 

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

4 

 външна дейност: насърчаване на правата на хората с увреждания в програмите за 
разширяване на ЕС и международните програми за развитие. 
 

Инициативи 

Стратегията за хората с увреждания доведе до инициативи като: 

 Европейският акт за достъпност, който определя изискванията за достъпност за 
продукти и услуги и Правилника за правата на пътниците с намалена подвижност; 

 Директивата за достъпността на мрежата, която да направи публичните уебсайтове 
достъпни за всички. Това са големи стъпки към по-добра достъпност; 

 Проекта на ЕС за карта на уврежданията, който улеснява пътуването на хората с 
увреждания през тези държави-членки. Той е пилотиран в 8 държави-членки и сега е 
в процес на оценка преди продължаването му. 

 Разпоредби в програмата Еразъм +, за да се позволи по-добра мобилност на 
студентите с увреждания; 

 Директивата за трансграничното здравеопазване; 
 Образователни инициативи за хора с увреждания, включително Европейската 

агенция за специални нужди и приобщаващо образование, както и специална 
изследователска група по въпросите на уврежданията и ученето през целия живот; 

 Инициативи за външна дейност, като финансиране на поне над 400 специфични за 
хората с увреждания проекта в над 100 държави, главно в партньорство с 
гражданското общество, както и в подкрепа на усилията на партньорски 
правителства за прилагане и мониторинг на UNCRPD; 

 Съпътстващ план за действие, съдържащ 100 дейности във всичките осем области, 
обхванати от стратегията. 

С наближаването на следващия програмен период, ето някои критични забележки и 
предложения относно точки, които трябва да бъдат взети предвид, но не са структурно 
интегрирани в стратегията като фактори за защита на правата на човека: липсват препратки 
към интелектуални / множествени / тежки увреждания - целият стратегически документ се 
фокусира главно върху специфичното положение на хората с физически увреждания, 
създавайки едностранна европейска картина. Съюзът трябва да се справи с проблема, който 
подкопава качеството на предоставяните услуги, а в някои случаи и тяхната наличност 
трябва да бъде най-важната мярка за резултатност. Потребителите трябва да бъдат 
помолени за личната им обратна връзка. 

Какво следва след това: 

 Независим живот; 
 Качество на живот; 
 Доставчици на услуги за хора с увреждания и качество на услугите; 
 Обучение на основния и специализиран персонал, работещ с хора с увреждания; 
 Устойчивостта на финансирането на хората с увреждания трябва да бъде приоритет 

на стратегията. 
. 

https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A0636%3AFIN%3Aen%3APDF
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Европейски структурни и инвестиционни фондове 

ЕС осигурява финансиране за широк спектър от проекти и програми, обхващащи области 
като: регионално и градско развитие, заетост и социално приобщаване, земеделие и 
развитие на селските райони, морска и рибарска политика, научни изследвания и иновации 
и хуманитарна помощ. 

Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са втората по големина част от 
бюджета на ЕС. За периода 2014-2020 г. тези фондове имат за цел, наред с другото, да 
подобрят достъпността, да се борят срещу бедността и социалното изключване и да 
увеличават възможностите за образование и заетост на хората с увреждания в ЕС. 

Общият регламент на ЕСИФ посочва, че когато използват парите на ЕС, държавите-
членки на ЕС не могат да дискриминират хората с увреждания и следва да гарантират 
достъпност. Тези две условия (недискриминация и достъпност) трябва да бъдат изпълнени 
при подготовката и изпълнението на фондовете. Представителните организации на хората с 
увреждания трябва да бъдат консултирани, да участват и да получават подкрепа. Освен това 
трябва да се спазват повече правила, когато се използват пари от конкретни фондове на ЕС 
като Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и др. Тези 
правила насърчават правата на хората с увреждания и включват забрана за използването на 
тези средства за финансиране на институционални грижи. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-
programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ 

Европейски акт за достъпност 

Приемането на Европейския акт за достъпност (EAA) от Съвета на Европейския съюз става 
след положителното гласуване от Европейския парламент на 13 март 2019 г. 

Европейският акт за достъпност има за цел да направи различни продукти и услуги в 
Европейския съюз по-достъпни за хората с увреждания. Смята се, че повече от 80 милиона 
души в ЕС, които са засегнати в някаква степен от увреждане, ще се възползват от новите 
правила. Фирмите ще могат да предоставят услуги или да произвеждат, продават или внасят 
продукти в целия ЕС, като се възползват от единни изисквания на ниво ЕС. 

Европейският акт за достъпност включва изисквания за достъпност за ключови продукти и 
услуги като: 

 Компютри и операционни системи; 

 Банкомати, автомати за билети и чекиране; 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/european-structural-and-investment-funds_en
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 Смартфони; 

 Телевизионно оборудване, свързано с цифрови телевизионни услуги; 

 Телефонни услуги и свързано оборудване; 

 Достъп до аудиовизуални медийни услуги като телевизионно излъчване и свързано с 
тях потребителско оборудване; 

 Услуги, свързани с въздушен, автобусен, железопътен и воден пътнически транспорт; 

 Банкови услуги; 

 Електронни книги; 

 Електронна търговия. 

Директивата включва също общи изисквания за достъпност на потребителския интерфейс и 
функционалния дизайн на продуктите, както и по-специфични изисквания за достъпност за 
електронно потребителско оборудване. За потребителските продукти, обхванати от 
директивата, трябва да бъдат достъпни опаковки, инструкции за инсталиране и друга 
информация за продукта. 

При услугите има някои общи изисквания (например на уеб страници) и допълнителни 
специфични изисквания. Директивата изисква услугите за поддръжка също да бъдат 
достъпни. 

Европейската достъпност има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар за 
достъпни продукти и услуги, като премахне бариерите, създадени от различни правила в 
държавите-членки. Микропредприятията (с по-малко от 10 служители и годишен оборот 
под 2 милиона евро), които предоставят услуги, са освободени от директивата, а тези, които 
предоставят продукти, ще бъдат освободени от някои задължения. Като цяло директивата 
избягва налагането на „непропорционална тежест“ върху икономическите оператори. 

Бизнесът ще се възползва от: 

 Общи правила за достъпност в ЕС, водещи до намаляване на разходите; 

 Облекчена трансгранична търговия; 

 Повече пазарни възможности за неговите достъпни продукти и услуги. 

 

Хората с увреждания ще се възползват от: 

 По-достъпни продукти и услуги на пазара; 

 Достъпни продукти и услуги на по-конкурентни цени; 

 По-малко бариери при достъп до транспорт, образование и отворен пазар на труда; 

 Повече налични работни места, където е необходима експертиза за достъпност. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN 

 

БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА РАБОТНОТО МЯСТО 

Как ЕС предотвратява дискриминацията на работното място? 

Равенството е съществена ценност на ЕС и Съюзът има някои от най-обхватните 
антидискриминационни закони в света. 

Принципът на равенството съществува от най-ранните дни на ЕС, с цел да се гарантира 
лоялна конкуренция и равно третиране на работното място. Договорът от Рим от 1957 г. 
изисква равно заплащане между мъжете и жените за една и съща работа или работа с 
еднаква стойност. Първите директиви за равенството между половете бяха съгласувани през 
70-те години. 

Договорът от ЕС от Амстердам, подписан през 1997 г., е основополагащ текст за 
продължаване на борбата срещу дискриминацията в Европа. В него са изброени пет области 
на дискриминация наред с дискриминацията по полов признак, в които ЕС може да действа: 
расов и етнически произход, религия или убеждения, увреждане, сексуална ориентация и 
възраст. 

 

Мерки на ЕС срещу дискриминацията 

През годините ЕС прие много закони срещу дискриминацията. Те забраняват 
дискриминацията въз основа на пол, възраст, религия или убеждения, расов или етнически 
произход, увреждане или сексуална ориентация. 

Тази законодателна рамка на ЕС прилага принципа на равно третиране, като предоставя 
например: 

 Защита от неравно третиране при кандидатстване за работа; 

 Защита на работното място от злоупотреба и тормоз, включително тормоз, наричане 
с имена или шеги за чужда сметка; 

 Защита при блокиране на кариерно развитие или обучение поради дискриминация; 

 Защита за бременни работници и кърмещи майки, включително права за отпуск по 
майчинство и родителски отпуск. 

 

Основно законодателство 

Директивата за равенство при заетостта забранява дискриминацията въз основа на религия 
или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0615%3AFIN
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Прилага се за дискриминация както въз основа на реални характеристики, така и 
възприятия. Всички тези закони на ЕС се прилагат за физически лица, предприятия от 
всякакъв мащаб, сдружения, местни власти, правителства и всички други организации както 
в публичния, така и в частния сектор. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj 

 

Причини за предприемане на тези мерки от ЕС 

Проучванията показват, че около един на всеки осем европейци се смята за част от група, 
изложена на риск от дискриминация. 

Разнообразната защита на ЕС от дискриминация представлява правилната позиция - тя 
защитава правата на човека и представлява важни ценности, като има смисъл и от 
икономическа гледна точка. Различните групи, защитени съгласно законодателството на ЕС 
за дискриминация, често представляват неизползван източник на умения и талант. Те могат 
да допринесат за цялостното разнообразие, креативност и морал на работното място. Те 
могат също така да подобрят имиджа на компанията сред нейния персонал, в обществото и 
сред клиентите. 

 

Европейски стълб на социалните права 

20 принципа и права - от правото на справедливи заплати до правото на 
здравеопазване; от учене през целия живот, по-добър баланс между професионалния и 
личния живот и равенството между половете до минимален доход - с Европейския стълб 
на социалните права ЕС отстоява правата на своите граждани в бързо променящия се 
свят. 

Европейският стълб на социалните права е насочен към предоставянето на нови и по-
ефективни права за гражданите. Той има 3 основни категории: 

 Равни възможности и достъп до пазара на труда; 

 Справедливи условия на труд; 

 Социална защита и приобщаване. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

ДРУГИ ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙНОСТИ НА ЕС В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 През ноември 2000 г. ЕС прие директива за насърчаване на равното третиране при 
заетостта и работата. Тя посочва, че неосигуряването на „разумно приспособяване“ 
на работното място може да представлява дискриминация; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/78/oj
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en
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 След девет години дебати през 2001 г. ЕС прие директива за транспорта, която 
задължава производителите на автобуси да осигурят достъп за хора с намалена 
подвижност; 

 За да насърчи градовете да подобрят достъпността, Европейската комисия връчва 
годишни награди на най-достъпните градове; 

 Европейска схема за карти за увреждания се въвежда пилотно в осем държави-
членки (Белгия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Малта, Словения и Румъния) и 
трябва да даде възможност на хората с увреждания да имат по-добър достъп до 
култура, спорт и свободно време; 

 Разпоредбите на програма Еразъм+ (2014-2020) насърчават мобилността на 
студентите с увреждания; 

 Хората с увреждания също се възползват от Директивата за трансграничното 
здравеопазване; 

 Преразглеждането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги насърчава 
доставчиците на медийни услуги да гарантират, че техните услуги постепенно стават 
достъпни за хора със зрителни или слухови увреждания. Директивата за достъпност 
в мрежата, която се стреми да направи уебсайтовете на органите от публичния 
сектор достъпни за всички, и новата директива за достъпността на стоки и услуги 
също са ключови аспекти в насърчаването на достъпността за хора с увреждания. 

 
АДВОКАТ – Междупартийната група за хората с увреждания 

Междупартийната група за хората с увреждания на Европейския парламент е неформална 
група от членове на Европейския парламент, които се интересуват от насърчаване на 
политиката за хората с увреждания. Създадена през 1980 г., тя е една от най-старите и най-
големите междупартийни групи в Европейския парламент. 

Междупартийната група е ключов участник в застъпничеството и насърчаването на правата 
на хората с увреждания в ЕС. Този нов законодателен орган предоставя възможност на 
междупартийната група да запази своята водеща позиция по приемането на 
законодателство, което е благоприятно за хората с увреждания. 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament 

 
Друга информация 

Информация за уврежданията е достъпна в различни публикации от мозъчните тръстове на 
Европейския парламент. Допълнителни подробности относно хората с увреждания са 
достъпни на уеб страницата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и на 
уебсайтовете „Какво прави Европа за мен“. 

Всяка година на 3. декември Европейската комисия заедно с Европейския форум на хората с 
увреждания организира конференция за отбелязване на Европейския ден на хората с 
увреждания, а през 2019 г. се отбеляза 27-та годишнина от този ден. Конференцията 
обединява хората, взимащи решения, хора с и без увреждания, експерти, медии и други 

http://www.edf-feph.org/disability-intergroup-european-parliament
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заинтересовани страни. Наред с и в подкрепа на националните политики Европейският съюз 
(ЕС) в продължение на няколко десетилетия въведе редица инициативи, програми и 
стратегии за подобряване на положението на хората с увреждания. 

Концепцията за независим живот (IL) 

Концепцията за независим живот (IL) е много по-стара от Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания („CRPD“). Тя изиграва ключова роля при изготвянето на Конвенцията за 
правата на човека, особено на член 19, но също така подкрепя други членове, нито един от 
които не може да бъде реализиран без IL. В него се посочва изрично, че хората с 
увреждания, независимо от вида и тежестта на увреждането си, имат еднакво право да 
живеят независимо и да бъдат включени в общността. Член 19 определя правото на избор 
къде, с кого и как да се живее. Това дава възможност за самоопределяне, на което се 
основава IL. Непрекъснато се води дебат за независимостта срещу взаимозависимостта - IL 
не означава да бъдеш независим от другите хора, а да имаш свободата на избор и контрол 
върху собствения си живот и начин на живот. 
 
Независим живот (IL): 

Независимият живот е ежедневната демонстрация на основана на човешките права 
политика на хората с увреждания. Независимият живот е възможен чрез комбинацията от 
различни фактори на средата и индивидуални фактори, които позволяват на хората с 
увреждания да контролират собствения си живот. Това включва възможността да се прави 
реален избор и да се взимат решения къде да се живее, с кого да се живее и как да се 
живее. Услугите трябва да са възможни, достъпни за всички и да се предоставят на основата 
на равните възможности, на свободно и информирано съгласие и позволяващи на хората с 
увреждания гъвкавост в своето ежедневие. Независимият живот изисква изградената среда, 
транспортът и информацията да са достъпни, да има технически помощни средства, достъп 
до лична помощ и / или базирани в общността услуги. Необходимо е да се отбележи, че 
независимият живот е за всички лица с увреждания, независимо от пола, възрастта и 
степента на нуждите им от подкрепа. 

Лична помощ (PA): 

Личната помощ е инструмент, който позволява независим живот. Личната помощ трябва да 
се предоставя въз основа на индивидуална оценка на нуждите и в зависимост от житейската 
ситуация на всеки индивид. Размерите на субсидиите, отпуснати за лична помощ на хора с 
увреждания, трябва да бъдат в съответствие с настоящите нива на заплатите във всяка 
държава. Хората с увреждания трябва да имат право да набират, обучават и ръководят 
лични асистенти за адекватна подкрепа и трябва да са тези, които избират модела на 
заетост, който е най-подходящ за техните нужди. Отпусканите суми за лична помощ 
обикновено покриват заплатите на личните асистенти и други разходи по изпълнението, 
като всички вноски, дължими от работодателя, административни разходи и партньорска 
подкрепа за лицето, което се нуждае от помощ. 

Чрез поведението в обществото, здравословното състояние и психологическия профил 
професионалният личен асистент представя гаранции за упражняване на права и 
задължения по отношение на грижите и защитата на хората с увреждания. Личният асистент 
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работи директно с едно или повече лица, за да ги подкрепя в различни аспекти от 
ежедневието им, така че да могат да живеят по избран от тях начин. 

Ролята на личния асистент е изключително разнообразна и няма две работни места, които 
да бъдат еднакви. Някои лични асистенти могат да изпълняват с подходящо обучение 
определени задачи, свързани със здравеопазването. Използването на социалния модел 
помага да се намерят решения за бариерите, с които хората с увреждания се сблъскват. Той 
по-скоро насърчава премахването на тези бариери в обществото или намаляването на 
техните ефекти, отколкото да се опитва да поправи увреждането или здравословното 
състояние на индивида. Социалният модел е предпочитаният модел за хората с увреждания 
и насърчава обществото да бъде по-приобщаващо. Индивидуалният подход и грижите, 
насочени към личността, са свързани с изграждането на система от грижи и подкрепа, 
съобразена с техните уникални нужди. 

Деинституционализация (DI): 
Деинституционализацията е политически и социален процес, който предвижда 
преминаване от институционални грижи и други изолиращи и сегрегиращи условия към 
независим живот. Ефективната деинституционализация настъпва, когато на лице, настанено 
в институция, се дава възможност да стане пълноправен гражданин и да поеме контрола 
над живота си (ако е необходимо, с подкрепа). От съществено значение за процеса на 
деинституционализация е предоставянето на достъпни жилища в общността, достъп до 
обществени услуги, лична помощ и подкрепа от партньори. 

Държавите-членки на ЕС трябва да създадат програми за развитие и укрепване на уменията 
за независим ежедневен живот на хората с увреждания като възможности за развиване на 
умения за независим живот като готвене, пазаруване или почистване, които не се развиват, 
когато живеят в институционализирани условия. Това ще помогне хората с увреждания да се 
подготвят за живот в общността. 

Набирането на нов персонал и преквалификацията на наличния е съществен компонент на 
насаждането на философията за независим живот в услугите за хора с увреждания. 

Деинституционализацията е свързана и с предотвратяване на институционализация в 
бъдеще. 

Публични услуги (CBS): 
Развитието на услуги, базирани в общността, изисква както политически, така и социален 
подход и се състои от политически мерки за предоставяне на всички обществени услуги като 
жилища, образование, транспорт, здравни грижи и други услуги и подкрепа, които да са 
налични и достъпни за хората с увреждания. Хората с увреждания трябва да имат достъп до 
основните услуги и възможности и да живеят като равноправни граждани. Трябва да са 
налице публични услуги, които да елиминират нуждата от специални и сегрегирани услуги, 
като жилищни институции, специални училища, болници за дългосрочни здравни грижи, 
необходимостта от специален транспорт, тъй като основният транспорт е недостъпен и т.н. 
Общежитийните домове не представляват независим начин на живот и, ако вече са 
предвидени, трябва да съществуват заедно с други истински, адекватно финансирани 
възможности за независим живот. 

 
 



 

Ready women project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 
contained therein. 

 

Nº project: 2018-1-ES01-KA204-050765 

12 

Комисията на ЕС ще работи и ще подкрепя националните дейности за: 
- постигане на преход от институционална грижа към публична грижа, включително 
използване на структурните фондове и Фонда за развитие на селските райони за обучение 
на човешки ресурси и адаптиране на социалната инфраструктура, разработване на схеми за 
финансиране на личната помощ, насърчаване на стабилни условия на труд за 
професионални болногледачи и подкрепа за семейства и неформални болногледачи. 

https://enil.eu/independent-living/definitions/ 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-
living-ground-perspectives-summary_en.pdf 

 

Концепцията за универсалното проектиране  
Целта на универсалното проектиране е да развие теория, принципи и решения, които да 
позволят на всички да използват еднакви физически решения във възможно най-голяма 
степен, независимо дали става въпрос за сгради, външни площи и средства за комуникация 
или стоки за бита. 

Универсалното проектиране и целта на концепцията могат да бъдат определени по следния 
начин: 

"Универсалното проектиране представлява проектирането на продукти и среда, които 
да бъдат използвани от всички хора във възможно най-голяма степен без нужда от 
адаптация или специализиран дизайн." 

"Целта на концепцията за универсалното проектиране е да опрости живота на всички, 
като направи продуктите, комуникациите и изградената среда по-използваеми от 
повече хора при малки или никакви допълнителни разходи. Концепцията за 
универсалното проектиране е насочена към всички хора от всякаква възраст, положение 
и способности." 

Универсалното проектиране се противопоставя идеологически и политически на всички 
ненужни и заклеймяващи специализирани решения, независимо дали са предназначени за 
хора с увреждания или други групи от населението. Равният статус, равното третиране и 
равните заслуги са ключови понятия. 

Универсално проектиране и равен статус 
В концепцията за универсалното проектиране има както визия, така и конкретен опит да се 
планират и реализират всички сгради, среда и продукти по такъв начин, че те да могат - във 
възможно най-голяма степен - да бъдат използвани от всички, от деца и стари хора, хора с 
различни размери и способности, от лица с и без увреждания. Присъщ на тези схващания е 
идеалът всеки да има еднакви възможности за участие в различни области на живота, напр. 
образование, работа и свободно време. В идеологията и практическата работа с 
универсалното проектиране има ясно определена амбиция, че всички продукти, сгради и 
среда трябва да бъдат използвани при равни условия от възможно най-много хора.  

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-from-institutions-to-community-living-ground-perspectives-summary_en.pdf
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От теорията към практиката 
Подчертава се взаимодействието между теорията и практиката. Следните седем принципа 
са основни за илюстрирането на универсалното проектиране: 

1. Равнопоставена употреба. Дизайнът е полезен и приложим за хора с различни 
способности. 

2. Гъвкавост при употреба. Дизайнът обхваща широк спектър от индивидуални 
предпочитания и способности. 

3. Лесна и интуитивна употреба. Използването на дизайна е лесно за разбиране, 
независимо от опита, знанията, езиковите умения или текущото ниво на концентрация на 
потребителя. 

4. Забележима информация. Дизайнът ефективно съобщава необходимата информация на 
потребителя, независимо от условията на околната среда или сензорните способности на 
потребителя. 

5. Толерантност към грешки. Дизайнът минимизира опасностите и неблагоприятните 
последици от случайни или неволни действия. 

6. Малки физически усилия. Дизайнът може да се използва ефективно и удобно и с 
минимална умора. 

7. Размер и пространство за подход и използване. Осигурен е подходящ размер и 
пространство за подход, обхват, манипулация и употреба, независимо от размера на тялото, 
позата или мобилността на потребителя. 

Стандартизационният мандат 473 за включване на „Дизайн за всички“ в съответните 
инициативи за стандартизация, издадени от Европейската комисия през 2010 г., има за цел 
да обърне внимание на включването на достъпността в производствения процес за 
произвежданите стоки и услуги, като се следва общ дизайн за всички. Не се очаква този 
мандат да предостави стандарт по конкретна тема, но да преразгледа различни стандарти, 
свързани с изграждането на околната среда, информационните и комуникационни 
технологии, здравеопазването и дългосрочните грижи, околната среда, транспорта и 
опаковките, стоките за бита, спорта и свободното време и да намери начин за подпомагане 
на производителите и доставчиците на услуги да вземат предвид нуждите на хората с 
увреждания при проектирането на своите продукти и услуги. 

http://www.edf-feph.org/design-all 

https://www.independentliving.org 

 
Референции и полезни линкове: 
 
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

https://www.independentliving.org/
http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381 

https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-
people/index_en.htm 

disabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_en 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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Модул 1: Европейска правна рамка за хората с увреждания 

Учебна програма:  

ЗАЕТОСТ, ЖЕНИ И УВРЕЖДАНЕ - НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ 

1. Цел на обучението  

Целта на обучението е да предостави на обучаващите се, т.е. жени с увреждания, 
средствата, чрез които да знаят своите права и съществуващите ресурси в ЕС по отношение 
на гарантирането на техния независим живот и достъп до заетост. 

Акцентира се и на концепцията за независим живот и за ролята на личния асистент, 
концепции и ресурси, които са от решаващо значение за улесняване на социалното 
включване на жените с увреждания и изобщо на хората с увреждания. 

Концепцията за независим живот подчертава идеята, че хората с увреждания са най-
добрите експерти за собствените си нужди, и като притежават решаващата и ценна 
перспектива да допринасят за обществото, заслужават равни възможности да решават как 
да живеят, работят и участват в своите общности, особено по отношение на услуги, които 
силно влияят на ежедневния им живот и независимост. 

Също така се въвеждат инструменти за самооценка на уврежданията и способностите, за да 
се дефинират какви са техните реални нужди, за да бъде възможен достъпът им до работа 
или подобряването на работното им място. 

2. Ключови думи и изрази 

Главните моменти, върху които се съсредоточава този модул, са: основни права, Европейска 
стратегия за хората с увреждания, достъпност до продукти и услуги, Европейски стълб на 
социалните права, независим живот, личен асистент, Европейска мрежа за независим живот 
и достъпност на работното място. 

 

3. Цели 

Целите на модула помагат на жените с увреждания: 

 Да са запознати с основните права на хората с увреждания и с европейската правна 
рамка;  

 Да знаят разпоредбите ЕС за уврежданията и как жените с увреждания могат да 
постигнат социално приобщаване и независим живот; 

 Да се представи ролята на личния асистент като средство за постигане на достъпност 
на работното място, социално включване и в крайна сметка независим живот, като 
освен това тази роля се дефинира като нова форма на заетост; 

 Жените с увреждания да се обучат да планират нуждите си от лична помощ / 
достъпност до работа: самооценка на способностите и компетенциите, които жените 
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имат, както и за откриване на други, които трябва да придобият или подобрят с цел 
достъп до заетост и независим живот. 
 

4. Резултати от обучението 

В резултат на това обучение обучаващите се могат да разберат как ЕС защитава техните 
права. Те научават най-важните цели в ЕС за социално включване на хората с увреждания и 
по-специално на жените с увреждания. 

Проследяващите това обучение усвояват понятията за достъпност, независим живот и личен 
асистент. 

Жените, които преминат обучението, ще придобият компетенции за планиране на своите 
нужди от личен асистент и достъп до заетост. Освен това те развиват компетенциите си за 
самооценка на своето увреждане: откриват своите компетентности за работа и тези, които 
трябва да подобрят или придобият. 

Освен това те се запознават с ролята на личния асистент от две различни гледни точки - като 
средство за самостоятелния им живот и като нова форма на заетост. 

 

5. Съдържание на курса 

1. Въведение в европейската правна рамка за хората с увреждания 

1.1. Равенство на възможностите за хората с увреждания; 

1.2. Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания; 

1.3. Европейска стратегия за хората с увреждания; 

1.4. Подобряване на достъпа до продукти и услуги за хора с увреждания; 

1.5. Борба с дискриминацията на работното място; 

1.6. Други инициативи и дейности на ЕС за подпомагане на хората с увреждания. 

 

2. Достъпност и независим живот 

2.1. Роля и функции на личния асистент. 

 

3. Самооценка за самостоятелен живот 

3.1. Самооценка на моето увреждане; 

3.1.1. Моите компетенции и нужди; 

3.2. Планиране на нуждите от личен асистент. 
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6. Учебни часове 

Учебните часове по този модул трябва да бъдат гъвкави, в зависимост от страната и 
констатираните нужди във всяка група. Би било желателно да бъдат общо 15 часа, 
организирани в 5 сесии по 3 часа. 

 

7. Методи на преподаване и обучение 

Методи на обучение: семинари и уъркшопове, дискусии както по групи , така и с участието 
на целия курс и практическа самостоятелна работа. 

 

8. Методи на оценяване  

След всяка сесия обучителят ще оценява знанията на обучаващите се. Знанията ще бъдат 
оценени чрез задаване на обобщаващи въпроси, които включват както самооценката на 
обучаващия се, така и самостоятелната работа, извършена от обучаващия се. Тъй като 
винаги е необходимо жените и хората като цяло да се научат да общуват повече и да 
оценяват ситуацията, включването на самооценката в обучението е от решаващо значение. 
Освен това възрастните учащи се не бива да се оценяват с оценки. 

Поради това би било препоръчително обучаващите се да бъдат оценявани по следния начин 
- усвоил е / трябва да се подобри. По този начин се оценяват децата в първите години на 
училище, за да не се окаже негативно влияние върху тяхното самочувствие. Същият подход 
трябва да се използва при предоставяне на обучение на жени с увреждания. 

 

9. Ресурси 

Необходимите ресурси са: класна стая или помещение с достатъчни размери, за да се 
гарантира безопасната дистанция между хората, препоръчана от здравните власти като 
превенция в настоящата ситуация на пандемията Covid-19, която изтърпяваме. Нуждаем се 
от компютър с интернет връзка, проектор и озвучителна система. 

Хартия, моливи, маркери и дъска или флипчарт.
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10. Референции 

Тъй като използваните препратки варират в различните държави, те трябва да бъдат 
адаптирани към всяка конкретна държава. Ето няколко полезни справки на английски език, 
за да се познава по-добре европейската правна рамка за хората с увреждания. Други 
уебсайтове са достъпни на испански, но те могат да бъдат заменени от други в друг подобен 
национален контекст. 

 
 13TUhttp://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381 

 13TUhttps://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.

pdf 

 13TUhttps://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-

disabilities-people/index_en.htm 

 13TUdisabilityhub.eu/en/outcomes/making-future-work-inclusive-persons-disabilities 

 13TUhttps://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester_en 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2010:1324:FIN:en:PDF 

 13TUhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en 

 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TUhttps://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-

union/european-pillar-social-rights_en 

 

Доброволчество и чиракуване: 

 13TUhttps://erasmusintern.org/ 

 13TUhttps://www.onlinevolunteering.org/en 

 

Правна рамка на ЕС: 

 Европейски акт за достъпност: 

Uhttps://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en 

http://www.edf-feph.org/eu-framework-rights-persons-disabilities
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1397223391719&uri=CELEX:32013R1381
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/easpd_position_on_the_eds.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://erasmusintern.org/
https://www.onlinevolunteering.org/en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202&langId=en
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 13TUhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078 

 13TInclusion EuropeUВключване: https://www.inclusion-europe.eu/U13T 

 

11. ПРИЛОЖЕНИЕ - ПЛАНОВЕ ЗА СЕСИИ: (виж приложената таблица)  

Раздел № 1 / наименование: Въведение в европейската правна рамка за хората с 
увреждания 
 
Сесия № 1: Въведение в европейската правна рамка за хората с увреждания 

Очаквана продължителност: 3 часа 
Основни цели: Подпомагане на жените с увреждания: да се запознаят с 
основните права на хората с увреждания и европейската правна рамка; да знаят 
разпоредбите на ЕС за уврежданията и как жените с увреждания могат да 
постигнат социално включване и независим живот. 
РЕСУРСИ: учебна стая или помещение с достатъчни размери, компютър с интернет 
връзка, проектор и озвучителна система, хартия, моливи, маркери и дъска или 
флипчарт. 
 

 
1.1. Концепция за равни възможности. Основни бариери пред равните възможности 

и ресурси за тяхното премахване. 
 

Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се са наясно с основните пречки пред равните възможности в някои области в 
рамките на ЕС (образование, обучение, заетост, здравеопазване, социална защита, свободно 
време, обществени услуги ...). 
Обучаващите се могат да намерят нужните ресурси, за да отстранят тези бариери пред равните 
възможности. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 
− Самостоятелна практическа работа. 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). 
− Упражнение за групово писане. 
− Групово уеб упражнение. 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучителят представя темата и организира дейност за разбиване на ледовете, като записва на 
дъската думата „БАРИЕРИ“ и пита като жени с увреждания какви бариери са срещали в 
ежедневието си. 
Когато приключат, се преминава към обсъждане към коя област могат да бъдат причислени: 
работа, образование, здравеопазване ... и т.н. 
Обучителят ги класифицира на дъската според тези теми / области. 
 
Обучителят пита участниците какво означава понятието „равни възможности“ и обучаващите се 
работят в малки групи, за да отговорят на този въпрос. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.inclusion-europe.eu/
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Обучителят обяснява понятието. 
 
В малки групи обучаващите се правят писмено практическо изследване на бариерите и правят 
онлайн проучвания, за да намерят решението. 
 
Накрая обучаващите се попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата и попълнените индивидуални въпросници, както и 
анкетата за оценка на качеството на обучението. 
 

 
1.2. Основни права на хората с увреждания: Граждански и политически права; 

икономически, социални и културни права. Конвенция на ООН за правата на 
хората с увреждания. 
 

Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се са запознати със своите основни права като жени с увреждания в ЕС. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице  
− Онлайн групови уъркшопове и дискусия по групи и в целия курс и самостоятелна 

практическа работа.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). 
− Упражнение за групово писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа 

работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучителят представя темата и разчупва ледовете, като записва на дъската думата „ПРАВА“и 
пита какви права смятат, че имат като жени с увреждания. 
Когато приключат, обучаващите се обсъждат в коя област могат да бъдат включени: граждански 
и политически права; икономически, социални и културни права. Обучителят ги класифицира на 
дъската според тези теми. 
 
Обучителят разяснява чрез схема на дъската понятията за права и Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания. 
В малки групи обучаващите се правят писмено упражнение по темата и онлайн проучване, за да 
открият основните права на хората с увреждания. 
Обучаващите се попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание, обучителят прави 
обобщение и заключение. 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата и попълнените индивидуални въпросници, както и 
анкета за оценка на качеството на обучението. 
 

 
1.3. Достъпност до продукти и услуги за хора с увреждания 

 
Резултати от обучението:  
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Обучаващите се идентифицират и използват някои продукти и услуги за хора с увреждания. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучителят представя темата и разбива леда, като записва думите “ПРОДУКТИ“ и “УСЛУГИ“ на 
дъската, и пита кои продукти и услуги използват и от кои се нуждаят като хора с увреждания в 
ежедневието си и как ги получават. 
Когато приключат, обучаващите се обсъждат в коя област могат да бъдат включени: заетост, 
образование, здраве ... и т.н. 
Обучителят ги класифицира на дъската според тези теми. 
Той ги пита какво означава „достъпност до продукти и услуги“ и обучаващите се работят в малки 
групи, за да отговорят на този въпрос. 
Обучителят обяснява понятието за достъпност до продукти и услуги за хора с увреждания чрез 
схема на дъската и примери. 
В малки групи обучаващите се правят писмено упражнение за достъп до продукти и услуги за 
хора с увреждания и онлайн проучване, за да открият някои продукти и услуги. 
Накрая обучаващите се попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 
1.4. Достъпност до продукти и услуги за хора с увреждания 
 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се са наясно с дискриминацията на работното място поради увреждане. 
Обучаващите се идентифицират някои видове дискриминация на работното място във връзка с 
увреждания относно достъпност, набиране, уволнение, наемане, обучение, назначения на 
работа, повишения, заплащане, обезщетения, съкращения, отпуски и всички други дейности, 
свързани с заетостта. 
Обучаващите се намират някои начини да ги разрешат. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучителят представя темата и разчупва леда, като записва думите „ДИСКРИМИНАЦИЯ НА 
РАБОТНОТО МЯСТО“ на дъската, и пита кои видове дискриминация на работното място поради 
увреждане са виждали или изпитвали в ежедневието си. 
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Когато приключат, обучаващите се обсъждат в коя област могат да бъдат включени: достъпност, 
набиране, наемане, обучение, назначения за работа ... и т.н. Обучителят ги класифицира на 
дъската според тези теми. 
 
Той ги пита за примери за дискриминация на работното място и как да се борим срещу нея и 
обучаващите се работят в малки групи, за да отговорят на този въпрос. 
Обучителят обяснява понятието за дискриминация на работното място и типовете чрез схема на 
дъската и някои примери. 
В малки групи обучаващите се правят писмено упражнение за дискриминация на работното 
място и начини за борба с нея и онлайн проучване по тази тема. 
Накрая обучаващите се попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 
1.5. Инициативи на ЕС и действия в подкрепа на хората с увреждания: Европейската 

стратегия за хората с увреждания. Европейският акт за достъпност. 
 

Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се познават някои инициативи и действия на ЕС за подпомагане на хората с 
увреждания относно пазара на помощни средства; участие в обществения живот и 
развлекателни дейности; пазар на труда; приобщаващо образование; условия на живот; 
разработване на здравни услуги и програми. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучителят представя темата и разчупва леда, като записва думата  „ИНИЦИАТИВИ И ДЕЙСТВИЯ 
НА ЕС“ на дъската, и пита с кои инициативи или действия на ЕС относно уврежданията са 
запознати в ежедневието си. 
Когато приключат, обучаващите се обсъждат в коя област могат да бъдат включени: работа, 
образование, здравеопазване ... и т.н. Обучителят ги класифицира на дъската според тези теми. 
Той ги пита какво означават инициативите и действията на ЕС за подпомагане на хората с 
увреждания и те работят в малки групи, за да отговорят на този въпрос, като дават някои 
примери. 
Обучителят обяснява концепциите на инициативи и действия на ЕС за подпомагане на хората с 
увреждания и как ЕС помага на хората с увреждания чрез някои инициативи и действия като 
Европейската стратегия за хората с увреждания и Европейския акт за достъпност чрез схема на 
дъската и някои примери. 
В малки групи обучаващите се правят писмено упражнение по темата и онлайн проучване, за да 
намерят информация както за инициативи, така и за действия, споменати по-горе. 
Накрая обучаващите се попълват индивидуален въпросник за изученото съдържание. 
Обучителят прави обобщение и заключение. 
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Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 

Раздел № 2 / наименование: Универсална достъпност и независим живот 
Сесия № 2 / Наименование: Универсална достъпност и независим живот 
Очаквана продължителност: 2 часа 
 
Основни цели: Да познават разпоредбите на ЕС за универсалната достъпност. 
Жените с увреждания да знаят как могат да постигнат самостоятелен живот. 
РЕСУРСИ: учебна стая или помещение с достатъчни размери, компютър с интернет връзка, 
проектор и озвучителна система, хартия, моливи, маркери и дъска или флипчарт. 

 
2.1. Понятие за универсална достъпност. Универсалната достъпност като 
средство за упражняване на права от хората с увреждания. 

 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се разбират концепцията за универсална достъпност като средство за упражняване 
на своите права. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Универсалния дизайн - Обучителят раздава картончета на трениращите, на които е записан един 
от 7-те принципа на универсалното проектиране (Равностойна употреба - Гъвкава употреба - 
Опростена и интуитивна употреба - Забележима информация - Поносимост към грешки - 
Минимално физическо усилие - Подходящ обхват и прилагане на подхода). 
След като разберат 7-те принципа, всеки от участниците анализира как един предмет или 
елемент от работното място, който биха могли да развият в бъдеще, е адаптиран или не към 
тези принципи и необходимите мерки, които да бъдат приложени, в случай че не са 
адаптирани. 
След 10-15 минути индивидуална работа или работа по двойки резултатите се обсъждат в 
пълния състав на групата участници. 
 
След тази дискусия всеки от тях подготвя правилния начин да информира шефа си как трябва да 
адаптира работното му място. За тази цел обучителят разяснява субсидиите и помощта за 
компаниите за адаптиране на работните места във всяка държава (максимум 15 минути). 
Използвайки метода на ролевата игра, обучаващите се представят по двойки тази ситуация, 
упражнявайки ефективни комуникационни умения и умения за постигане на успех. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата чрез финален бърз устен въпросник, за да провери 
дали всички жени са разбрали концепциите. 
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2.2. Различни парадигми на увреждането: моделът на пренебрегването; 
рехабилитационният медицински модел; социалният модел и независимият живот; 
моделът на разнообразието. 
 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се познават различните начини за разбиране на увреждането и неговата промяна 
във времето. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Ролева игра: 
Обучителят показва и разпределя произволно няколко картончета в малки групи с названията 
на различните парадигми на уврежданията и дава пример за предложение за ролева игра, 
която да ги представи. Когато са я подготвили, обучаващите се я изпълняват пред целия курс и 
след това съобщават как са се чувствали. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 

 
2.3. Движение за независим живот: принципи 

 
Резултати от обучението:  
 
Потапяне във философията на независимия живот. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 

 
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Дискусия: 
Курсът е разделен на две групи. Едната защитава принципите на независимия живот, а другата 
група тези на зависимия живот. 
Когато приключат дискусията, обучаващите се отговарят на въпроса какви предимства имат 
принципите на независим живот за хората с увреждания. 
Обучаващите се се събират в малки групи, за да обмислят въпроса и да запишат отговора на лист 
хартия. Накрая всяка група представя отговорите на останалите участници. 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
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Раздел № 2 / наименование: Универсална достъпност и независим живот 
Сесия № 3 / Наименование: Роля и функции на личния асистент 
Очаквана продължителност: 4 часа 
Основни цели: Да се представи ролята на личния асистент като средство за постигане на 
достъпност на работното място, социално включване и в крайна сметка независим живот. Да се 
дефинира тази роля като нова сфера на заетост. 
РЕСУРСИ: учебна стая или помещение с достатъчни размери, компютър с интернет връзка, 
проектор и озвучителна система, хартия, моливи, маркери и дъска или флипчарт. 
 

 
2.4. Концепция за личен асистент и самостоятелен живот. Обща характеристика 
на личната помощ. Фигурата на личния асистент като средство за независим 
живот. 

 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се разбират ролята на личния асистент като средство за постигане на независим 
живот и идентифицират основните характеристики на личната помощ. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Въпроси и отговори: Обучителят иска имена на професии, които са в подкрепа на хората с 
увреждания. Той ги записва на дъската. След това задава въпроси за приликите и разликите 
между тях. Обучителят демонстрира колко важна е фигурата на личния асистент, за да се 
постигне независим живот. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 
2.5. Роля, профил и функции на личния асистент. 
 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се познават ролята, професионалните и лични компетенции на личния асистент и 
функциите и задачите, които личният асистент изпълнява. 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  

Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 
писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
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Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Ролева игра: 
По двойки обучаващите се представят личен асистент и потребител на тази услуга. 
След това сменят ролите си помежду си. 
Обучителят ги пита кои функции и задачи са видели в ролевата игра и какви лични и 
професионални компетентности според тях трябва да притежава личният асистент. 
След това ги записва на дъската. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 

 
2.6. Личната помощ като нова сфера на заетост 

 
Резултати от обучението:  
 
Обучаващите се откриват възможностите за работа, предлагани от тази професия. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
По двойки обучаващите се търсят в интернет предложения за работа като личен асистент. Те 
изучават офертите. 
 
Индивидуално практическо упражнение: Какво е нужно, за да работя като личен асистент? 
Обучаващите се трябва да напишат на лист хартия своите отговори. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 

Раздел № 3 / наименование: Самооценка за независим живот. 
Сесия № 3 / наименование: Самооценка за независим живот. 
Очаквана продължителност: 5 часа 
Основна цел: Обучение на жените с увреждания как да планират нуждите си от лична помощ / 
достъпност до работа: самооценка на способностите и компетентностите, които жените 
притежават, както и за откриване на други, които трябва да придобият или подобрят с цел 
достъп до заетост и независим живот. 
РЕСУРСИ: класна стая или помещение с достатъчни размери, компютър с интернет връзка, 
проектор и озвучителна система, хартия, моливи, химикал и дъска или флипчарт, списания, 
ножици, лепило, цветен картон, постери за залепване в различни цветове и необходимата 
подредба, която да позволи на всички жени да участват в дейностите. 
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3.1. Самооценка на собственото увреждане. 
 

Резултати от обучението:  
 
Всеки обучаващ се е наясно какво може или не може да направи сам по отношение на 
уврежданията си в различни области на ежедневието. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучаващите се участват в тази дейност по двойки или в групи от по 3 човека. 
Методът „Моите цели“ е проективна техника, която се фокусира върху създаването на колаж. 
Този метод спомага да се идентифицират и разберат най-важните аспекти на живота. Той 
насърчава към размисъл за всички основни теми на живота, включително работата, 
образованието, хобитата и развитието. Целта на този метод е да се осъзнаят целите в живота и 
кариерата, както и да изясни пречките за тяхното постигане. 
 
Инструкциите трябва да бъдат дадени на участниците стъпка по стъпка: 

1. три до пет житейски цели, които искате да постигнете през следващите пет години. 
2. След като целите са записани, създайте колаж на тема „Моят живот след пет години“. 
3. Изберете една от целите и посочете три до пет стъпки, които трябва да се направят, за да 

се постигне тази цел. 
4. Създайте колаж по темата „Препятствия, които пречат за постигането на избраната цел“. 
5. Обсъдете със своя консултант как да преодолеете поне едно от препятствията. 

 
Обучителят трябва да осигури необходимата подкрепа за жени с намалена подвижност, които 
биха искали да участват, така че трябва да организира групите по такъв начин, че една от жените 
да помага и подкрепя останалите, за да завършат дейността. 
 
Оценяване: 
 
След като се завърши колажът, всяка група представя резултатите на цялата група. По време на 
дискусията обучителят задава следните въпроси: 
1. Разкажете ни за вашата работа (колажи). 
2. Какви са целите, които си поставяте? 
3. Кои стъпки определихте за всяка цел? 
4. Кои пречки установихте, които могат да възпрепятстват постигането на избраната цел? 
5. Как ще преодолеете тези препятствия? 
6. Как ви харесват резултатите от вашата работа? 
7. Кой от колажите беше по-лесен за създаване - този, свързан с целите или този, свързан с 
препятствията? 
8. Какви бяха трудностите при създаването на колажите? 
9. Доколко са целесъобразни планираните дейности? 
10. Могат ли да ви помогнат да постигнете целите си? 
 
Предвиденото време за тази задача е 60 минути - приблизително 10 минути за първоначалната 
беседа, 40 минути за създаване на колажа, както и 10 минути за дискусия. 
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3.2. Моите компетентности и нужди 
 
Резултати от обучението:  
 
Всеки участник е наясно със собствените си компетентности и нужди и какво може да се 
подобри. 
 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / Онлайн групови уъркшопове и дискусия.  
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
−  
Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Всеки участник си спомня за успешен опит или постижение в живота си и идентифицира какви 
компетентности, умения или способности са му помогнали да извърши дейността или да 
изпълни целта си. 
След това жената си спомня за ситуация, когато не е извършила дейността или не е постигнала 
целта си. Тя разсъждава защо се е случило така и търси решение за постигането й. В случай че не 
е намерила решение, тя мисли какви стъпки би предприела, за да изпълни целта си. 
Всеки участник прави S.W.O.T. анализ на собствените си компетентности и нужди. Обучителят 
показва списък с компетентности, за да им помогне. Той подчертава значението на 
комуникативните умения и междуличностните отношения. 
Тази дейност може да протече по два начина - паралелно с метода „Моите цели“ или след 
приключване на дейността. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда груповите работи и индивидуалната работа, оценявайки SWOT анализа и 
споделяйки с всяка от тях своята оценка. 
 

 
3.3. Планиране на нуждите от личен асистент. 

 
Резултати от обучението:  
 
Участниците са запознати с основните умения, които са необходими, за да станат личен асистент. 
Обучаващите се идентифицират комуникационните компетентности, свързани с 
междуличностните отношения между личния асистент и потребителя наред с признаването на 
важността на тези компетентности. 
Методи / основни положения: 
 
− Интерактивен / лице в лице / / Онлайн групови уъркшопове и дискусия. 
− Работа в екип (продукт: доклад за анализ и решение на казус). Упражнение за групово 

писане. Групово уеб упражнение. Самостоятелна практическа работа. 
 

Дейности (времетраене, подробно описание,...): 
 
Обучаващите се разработват индивидуален план за независим живот (ILIP). В зависимост от 
това, се изчисляват часовете за лична помощ. 
След това, използвайки метода на ролева игра, обучаващите се представят сцена, в която някои 
от тях съобщават на личния си асистент своите нужди. 
Обучаващите се биха могли да се съсредоточат върху използването на най-подходящите думи и 
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ефективни комуникационни инструменти, насочени към постигане на целта. 
 
Оценяване: 
 
Обучителят преглежда работата на групата, попълнените индивидуални въпросници и анкетата 
за удовлетвореност. 
 

 

12. Бележки / Други препоръки 
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