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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 2013 г. организацията продължи работата си по приетите през 2008 

година приоритети и допълнени през 2012 година, 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 “Живот в общността за всички – с акцент върху чл. 19 от 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания” 

 

През 2013 г. продължихме да повишаваме информираността на политиците 

за това, какво означава живот в общността и как той може да бъде 

приложен в България чрез активни мерки в социалното законодателство. 

Също така продължихме да информираме и хората с увреждания за 

философията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и 

как тя ще подобри живота им, ако бъде приложена у нас. 

 

Обучихме младежи с увреждания от защитено жилище в гр. Луковит на 

принципите на независимия живот и живота в общността, като гост-лектор 

на обучението бе Джейми Болинг – изпълнителен директор на ЕНИЛ. 

Целта бе младежите да придобият умения за защита на правата си.  

 

 

2. Проект „Social Housing Opportunities Project (SHOP) 

 

След приключането на проект “Живот в общността за всички – с акцент 

върху чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”, 

осъзнахме, че проблемите със социалните услуги от резидентен тип в 

България са съществени и въобще противоречат на Конвенцията на ООН. 

Затова бяхме твърдо решени на продължим работата с младежите от 

защитеното жилище в гр. Луковит и благодарение на финансовата помощ 

на Фондация „Институт Отворено общество“ – Ню Йорк успяхме дори да 

разширим работата с младежи от други населени места. 

 

Проведохме редица срещи с младежите, за да се запознаем с проблемите 

им и начините, с които можем да им помогнем. Срещнахме се с различни 

политици - със социалния министър г-н Хасан Адемов (17.06.2013), с 

председателя на социалната комисия в парламента г-жа Корнелия Нинова 

(23.09.2013г.), с председателя на парламента г-н Михаил Миков 

(21.11.2013г.), за да ги убедием в проблемите на социалните услуги в 

България и да им предложим варианти за подобряването им. 

 

Проведохме за втора поредна година Похода за независимост в София, на 

които присъстваха хора с увреждания от цялата страна и основното ни 

искане бе синхронизирането на бългорското законодателство с 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Бяхме поканили 
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премиера на Република България – г-н Пламен Орешарски и министъра на 

труда и социалната политика – г-н Хасан Адемов на среща с 

протестиращите. Имахме за тях подготвени папки с нашите искания, 

предложенията ни за промени, както и анализ на тревожните данни от 

Евростат за състоянието на българите с увреждания, анализирани от екипа 

на ЦНЖ. Специален гост на похода бе Мирко Томасони, бивш капитан-

регент (еквивалент на държавен глава) на Република Сан Марино. 

 

Между 15 и 17 ноември организирахме 2-дневно обучение на младежите 

от гр. Луковит и с. Дълбок дол относно принципите на независимия живот 

и личната помощ. В резултат младежите успяха за първи път за направят 

свой индивидуален план за развитие. 

 

 

3. Проект „Технологии за независим живот и социално включване“ 

- ИСИР-БАН и партньори INSTITUTO GERONTOLOGICO 

MATIA (Испания) и Център за независим живот  

 

Още през 2012 г. стартира парньорството между Център за независим 

живот и Института за системно инжинерство и роботика към БАН, с цел 

развитие и подобряване на техническите помощни срества за хората с 

увреждания в България. Разработихме общ проект „Технологии за 

независим живот и социално включване“ с цел да се разработи и въведе 

иновативен модел за преодоляване на социалното изключване на хората с 

увреждания (със специален фокус върху младежи с увреждания), 

осигуряващ достоен и независим живот, както и пилотно въвеждане на 

интелигентен модулен сервизен мобилен робот. 

 

През 2013 г. проекта бе финансиран от Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси”, по програма „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2“ и 

стартира през месец август. Основната ангажираност на експертите от 

Център за независим живот е предвидена за 2014г. 

 

 

4. Център за независим живот – координатор на ЕНИЛ за южна 

Европа 

 

През 2013 година, за втора поредна година, Център за незавсим живот бе 

избран за водещ партньор на Европейската мрежа за независим живот 

(European Network on Independent Living – ENIL, www.enil.eu). Успешното 

сътруднчество на двете организации през изминалата година беше причина 

координационен офис на Европейксата мрежа за работата й в Южна 

Европа да бъде отново ЦНЖ. Координацията на дейностите на Мрежата в 
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този район включва работа в общо 13 държави – Албания, Андора, 

Армения, Беларус, България, Гърция, Испания, Италия, Кипър, Малта, Сан 

Марино, Португалия и Турция. Координатор до края на февруари 2013г 

беше Петър Кичашки, а след това до края на годината позицията беше 

заета от Диляна Денева. 

 

Редица събития на европейско равнище бяха организирани. През месец 

февруари се състоя регионална среща на Европейската мрежа в София. 

През месец май Капка Панайотова и Диляна Денева бяха на посещение в 

Минск (Беларус) по покана на местната организация „Офис по правам 

людей с инвалидностью“. Там Капка Панайотова изнесе лекция на тема 

„Независим живот“, а Диляна Денева разказа опита и впечатленията си 

като участник в обучеителния семинар, организиран от Европейската 

мрежа за независим живот през октомври 2012 година в Страсбург на тема 

„В подкрепа на млади хора с увреждания да станат бъдещи лидери на 

движението за независим живот“. През септември 2013 година в Страсбург 

се проведе Поход на свободата – най-мащабното събитие на Европейската 

мрежа за годината. Хора с увреждания от цяла Европа се събраха, за да 

лобират за своите права пред членове на Европейския парламент на среща 

в сградата на самия парламент – организирана след шествие по улиците на 

Страсбург с шумни лозунги и призиви за независим живот. Освен тези 

дейности, бяха организирани мотивиращи речи, конференции, възможност 

беше дадена хора с увреждания от различни европейски страни да обменят 

опит и идеи. Българската група беше представена от 16 човека. 

 

Седмица след Похода на свободата, 20-24 септември 2013 година, Мирко 

Томасони - политик от Сан Марино – беше на посещение в София. Бяха му 

организирани редица мероприятия, включващи: две интервюта в 

Българското национално радио, интервю за Българската национална 

телевизия, среща с младежите с увреждания от защитеното жилище в 

Дълбок дол, участие в Похода за независимост, организиран от ЦНЖ, 

среща с председателя на Комисията по труда и социалната политика 

Корнелия Нинова, среща с първия български еврокомисар Меглена 

Кунева. 

 

На 7 октомври 2013 година в София се проведе международна експертна 

среща, организирана от INNOSERV, с помощта на ЦНЖ и Европейската 

мрежа за независим живот. От 1 ноември до 20 декември се проведе 

онлайн обучение с международно участие на тема независим живот в 3 

модула. Участие в събитието взеха 7 млади, активни хора с увреждания от 

Армения, Гърция, Беларус и България. На 19 декември се проведе уебинар, 

озаглавен „Christmas with disability…and more!“. Участие взеха членове на 

организации за хора с увреждания от Гърция, Италия, Армения и България. 
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ИНИЦИАТИВИ 

       

За пореден път направихме среща – на 18-ти март – с представители на 

Столична Община и Градска мобилност за проблемите на 

специализираният транспорт и достъпността на градския транспорт. 

 

Във връзка с предстоящите парламентарни избори през месец Май – на 4-

ти Април подписахме обществен договор между партиите и 

неправителствени организации за честни избори и гражданско наблюдение 

на изборният процес. Чрез Прозрачност без граници и наши доброволци 

осъществихме ефективно наблюдение на изборите в самия ден на вота като 

един от акцентите бе гласуването в подвижна урна. 

 

На 3 юни проведохме пресконференция в София-прес - "Повече от същото 

или мимикрията – болест по социалните услуги в България, на която 

представихме анализ на социалните услуги в България и тяхното 

противоречие с Конвенцията.  

 

На 17 юни се срещнахме с министъра на МТСП - Хасан Адемов. На 

срещата дискутирахме несъстоятелността на държавната субсидия за 

НСИХУ, както и обсъдихме нашето предложение за промяна в критериите 

за национална представитленост.  

 

От 16 до 12 юли на посещение в България беше Николай Подрезан от 

Украйна, който от години върви по пътя на олимпийския огън. Целта на 

посещението му беше да мине по част от пътя на олимпийския огън през 6 

континента, като част от маршрута му мина и през България. По време на 

посещението си той, заедно с група българи с увреждания, направи 

почетна обиколка на един от паметниците на културата – храм-паметник 

св. Александър Невски, като с това успя да оцени достъпността на София.  

Центърът организира негови срещи в Радио София, където той даде 

интервю, в което сподели свои впечатления. 

 

На 23 юли наши представители и приятели участваха в среща с комисар 

Рединг. След обяд взехме участие и в кръгла маса в посолството на САЩ, 

където, в неформална обстановка, споделихме своя опит в правозащитната 

сфера, както и свои наблюдения и анализи, които бяха посрещнати с 

интерес. 

 

На 15 август проведохме в БТА прес-конференция на тема Олигархията в 

уврежданията или как се затлъстява от една вафла на ден, където 
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представихме своя анализ на мнимите и фалшиви услуги, предлагани на 

хората  от съюзите, като по този начин извличат само полза за себе си. 

 

На 21 ноември проведохме среща с председателя на парламента г-н 

Михаил Миков, с цел да лобираме за промяна на законодателството и 

привеждането му в синхрон с Конвенцията на ООН за правата на хората с 

увреждания.  

 

На 10 декември, тъй като сляхме символиката на Трети декември и Коледа, 

изпратихме картички с коледни пожелания в пощенските кутии на 

депутатите, в които имаше лични послания от много хора с увреждания, 

събрани от нас във Фейсбук. 

 


