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„ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” – СОФИЯ (ЦНЖ) е 

неправителствена организация на хора с увреждания, регистрирана като 

сдружение за извършване на общественополезна дейност по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. ЦНЖ работи за промяна на 

държавната политика в сферата на уврежданията в България от 1995 

година насам, като активно се застъпва за ценностите на независимия 

живот и прилагането на социалния модел на уврежданията. 

 

» ВИЗИЯТА на ЦНЖ – София е за свят, в който хората с увреждания имат 

възможност за избор и могат да живеят независимо, качествено и 

достойно. 

 

» МИСИЯТА ни е насочена към това, хората с увреждания да получат 

необходимата им подкрепа за постигане на независимо и пълноценно 

човешко съществуване. 

 

» „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от своя страна означава съвкупност от 

ценности, най-важните от които са: 

 

 право на свободен избор; 

 възможност за контрол на собствената житейска ситуация; 

 равни възможности за достъп до всички обществени ресурси; 

 участие в живота на общността от страна на хората с увреждания. 

 

През 2011 г. Центърът за независим живот продължи работата си по 

приетите през 2008 година приоритети, а именно: застъпничество в 

сферата на образованието, достъпността и услугите в общността, основани 

върху принципите на независимия живот и човешките права. Основните 

дейности бяха свързани с утвърждаване на човешките права на хората с 

увреждания, популяризиране на национални и международни документи, 

насочени към приобщаване на хората с увреждания, оповестяване на добри 

практики от България и други страни чрез проучвания и анализи, 

обществени прояви, обучения и участие в събития, организирани от други 

неправителствени организации, държавни агенции. 
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ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ 

 

1. Проект „ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ПО-КАЧЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ В 

СФЕРАТА НА УВРЕЖДАНИЯТА – УЧАСТИЕ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ПРОЦЕС” 

 

Проектът бе съвместна инициатива на Център за независим живот, 

Български хелзинкски комитет, Институт за модерна политика и Български 

център за нестопански право, и е финансиран от Тръста за гражданско 

общество в Централна и Източна Европа. Работата по него започна още 

през ноември 2010 г. и ще продължи до април 2012. Основните му цели са 

- да се разработи прозрачен процес за вземане на политическия решения в 

сферата на уврежданията с участието на различни организации на и за хора 

с увреждания, от гледна точка на човешките права; да има по-добро 

представителство на интересите на хората с увреждания в процеса на 

вземане на политическия решения в сферата на уврежданията; да се 

гарантира равен достъп на всички организации в сферата на уврежданията 

до публични средства въз основа на прозрачни и честни конкурси. 

Основните дейности по проекта, извършени през 2011г. бяха – (1) анализ 

на работата на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания 

(НСИХУ) за последните 5 години (2005 – 2010), изработване на доклад с 

препоръки за подобряване на работата му и методика за наблюдение на 

ефективността и ефикасността на консултативното тяло в областта на 

политиките за уврежданията; (2) Преглед на различни модели на 

гражданско участие в политическия процес и представяне на механизъм за 

въвеждането им в България; (3) застъпническа кампания чрез директни 

акции и организиране на широка обществена дискусия за проблемите в 

работата на НСИХУ и организациите на и за хората с увреждания, влизащи 

в този консултативен съвет. 

 

Като част от застъпническата дейност започнахме и кампания „Системата 

куца“, по която представихме доклада  за работата на НСИХУ, бяха 

създадени блог към сайта на Център за независим живот и група във 

Фейсбук, където се публикуват различни текстове по темата и тече дебат 

относно работата на НСИХУ. Символът на кампанията е бастун, който 

раздаваме на различни политици за несвършена работа или неправилна 

политика. 

 

В изпълнението на проекта бяха въвлечени и партньорски организации от 

Видин, Бургас, Стара Загора, Казанлък и Каспичан. 

 

Бюджет: 108.460 щатски долара. 

 

http://cil.bg/userfiles/nabliudatelnitsa/Report-NSIHU-2011_final.pdf
http://cil.bg/userfiles/nabliudatelnitsa/Preporyki-NSIHU_final.pdf
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/153.html
http://cil.bg/blog/
http://www.facebook.com/groups/sistemata/
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/181.html
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2. Проект “ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА ЗА ВСИЧКИ – С АКЦЕНТ 

ВЪРХУ ЧЛ. 19 ОТ КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА 

ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ” 

 

Този 2-годишен проект стартира на 1-ви ноември 2010 г. и е финансиран от 

Отворено общество – Ню Йорк. Основната му цел е да гарантира живот в 

общността на хората с увреждания вследствие на публични политики в 

духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Логиката 

на проекта е по-добра осведоменост на политиците по отношение на това 

какво точно означава независим живот в общността и как той може да бъде 

включен в българските социални политики, повишаване осведомеността на 

хората с увреждания за важността на конвенцията, и в частност чл. 19 като 

политически инструмент за промоция на живота в общността. През 2011г. 

по проекта се извършиха следните дейности – (1) преглед на процеса на 

приобщаващо образование на децата с увреждания в масовите училища; 

(2) методика за мониторинг на процеса на трансформация от 

институционална грижа към живот в общността; (3) проследяване на 

частни случай, като един дори го филмирахме; (4) серия от срещи с 

политици по отношение ратифициране на конвенцията на ООН. 

Направихме анализ на физическата достъпност на столичните държавни 

училища (с помощта на студенти от катедра Социология към СУ), 

обобщихме данните и ги изнесохме пред публичността на нарочно 

събитие. 

 

На 5-ти май – Европейския ден за протест на хората с увреждания – 

организирахме символично пресичане на пешеходната пътека пред 

Столична община (СО) и проведохме разговори със заместник кмета по 

транспорта на – Любомир Христов за проблемите в транспорта. 

 

На 4-ти октомври проведохме кръгла маса на тема „Личната помощ: 

човешко право и инвестиция в хората с увреждания“ с гост Джейми 

Болинг – изпълнителен директор на Европейската мрежа за независим 

живот, като най-интересната част бе нейната презентация и проведеният 

„съдебен“ спор на тема „Семейството – заложници или приятели“. 

Госпожа Болинг посети Дома за възрастни хора с увреждания в Стара 

Загора и се срещна г-н Пенчев Омбудсман на РБългария (виж тук), с 

кандидат-кметове на София и с хора с увреждания в Бургас. 

 

На 18-ти октомври проведохме Дебат на колела, където предизвикахме 

кандидатите за кметове на София да изживеят активно един час от живота 

си в инвалидна количка и да се опитат да преминат разстоянието от СУ 

“Климент Охридски” до Столична община. Независимо от студеното време 

http://www.youtube.com/watch?v=b1psmC1UqCQ
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/168.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/159.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/163.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/165.html
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десетки хора на инвалидни колички дойдоха заедно със своите семейства, 

асистенти и приятели да окуражават и подкрепят смелчаците, които 

преживяваха абсурда на средата в София, където спънките са на всяка 

крачка. 

 

По повод 1-ви ноември – Деня на народните будители – организирахме 

открит урок пред ученици, родители, учители и експерти на тема "А сега 

накъде". 

 

Българска група отново участва в поредното издание на Похода на 

свободата – Страсбург 2011. Повече за българското участие в похода може 

да научите тук. 

 

В средата на 2011г. Министерството на труда и социалната политика 

инициира създаването на работна група за ратифициране на Конвенцията 

на ООН за правата на хората с увреждания и Център за независим живот 

беше поканен да се включи в подгрупата за чл.19 от Конвенцията. 

 

Бюджет: 198.085 щатски долара.  

 

3. Проект „Овластяване чрез лична помощ” 

 

През 2011 г. продължихме изпълнението на този проект, финансиран от 

Отворено общество София. Основна цел на проекта бе да повиши 

информираността за същността на механизма лична помощ, да 

популяризира, информира и убеди както хората с увреждания, така и 

политически отговорните лица във възможностите, ресурса и ползата, 

които личната помощ предоставя. Проектът „Овластяване чрез лична 

помощ“ предвиждаше онлайн обучение за независим живот на хора с 

увреждания от цялата страна, както и провеждане на кампания за 

популяризиране на личната помощ и застъпничество за нейното въвеждане 

в България като част от политиките за социално включване. Конкретно 

през 2011г. се проведе 3-тото обучение. Повече информация за обучението 

може да се намери на изградения по проекта сайт. 

 

Проектът бе на стойност 5.820 щатски долара. 

 

 

4. Проект „Личната помощ – гарант за живот в общността” 

 

През 2011 г. Център за независим живот бе партньор на Сдружение 

„Достоен живот за хора с увреждания” – Бургас при реализирането на 

проект „Личната помощ – гарант за живот в общността”, финансиран от 

http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/166.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/160.html
http://moodle.lichna-pomosht.org/
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институт „Отворено общество“ – София. Основната му цел беше да 

активизира хората с увреждания да участват в развитието на местните 

политики в сферата на асистентските услуги, като добият знания за 

независимия живот и личната помощ и да настояват пред местната власт за 

разглеждане на Наредба за личната помощ. Конкретно участието на 

Център за независим живот бе да предостави обучители за предвиденото 

по проект обучение за независим живот чрез лична помощ и да окаже 

експертна помощ при разработването на наредба за лична помощ. 

 

Проектът бе на стойност 10.210 щатски долара. 

 

 

ИНИЦИАТИВИ 

 

През 2011 г. Столична община (СО) предприе действия за промени в 

Наредбата за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим 

живот“, като покани Център за независим живот да участва в обществения 

дебат и да представи своите виждания за промени в гореспоменатата 

наредба. За съжаление нито едно наше предложение не беше прието, което 

доведе до различни акции (тук, тук, тук, тук, тук и тук) от наша страна. 

 

Също така през 2011 г. повдигнахме  въпроса за достъпността на градския 

и специализирания транспорт в София. Бяха проведени поредица от срещи 

с представители на СО (Любомир Христов – зам. кмет,  Малина Едрева – 

общински съветник, председател на ГЕРБ в Столичния Общински съвет, 

Анета Георгиева – общински съветник, Николай Стойнев – общински 

съветник , Минка Владимирова – директор на дирекция „Социални 

дейности“ към СО, Вероника Манова) и хора с увреждания по проблемите 

на достъпния транспорт. Бяха поети конкретни ангажименти и от двете 

страни, но за съжаление единственото което се случи е, че Центърът за 

градска мобилност оповести на сайта си обещаната информация за броя на 

достъпните коли на градския транспорт в София и линиите, по които 

минават (виж тук).  

 

ОБУЧЕНИЯ 

 

В изпълнение на намеренията си за промяна в системата за оценка на 

уврежданията, министерството на труда и социалната политика заяви 

обучение на служители от отдели „Хора с увреждания и социални услуги“ 

към Агенцията за социално подпомагане, в което да се представи 

методиката на Световната здравна организация, известна като ICF. 

Обучението беше организирано от Центъра за обучение на кадри и 

регионални инициативи към МТСП, а в обучението участваха около 20-

http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/146.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/147.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/149.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/152.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/154.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/156.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/135.html
http://cil.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/136.html
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тина социални работника. Участниците дадоха отлична оценка на 

обучението, поради което беше получена заявка за повторно такова през 

2012 г.  

 


