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Бюлетин 3, октомври 2007 
 
 

Скъпи читатели, 
 
Добре дошли на страниците на 
третия брой на бюлетина 
„Обучението като средство за 
заетост”, изработван въз основа на 
едноименния проект, финансиран от 
Европейскя съюз към програма 
„Развитие на гражданското 
общество”. Проектът се реализира 
от Център за независим живот в рамките на София.  
 
Проектът е насочен към държавните институции и агенции, 
предлагащи стажове и обучения.  
 
Той има две основни цели: 
 

• Да популяризира възможностите за стажове и 
обучения в публичния сектор, като ги направи 
отворени и достъпни за хора с увреждания; 

 
• Да представи възможностите за стажове и обучения, 

където хората с увреждания могат да кандидатстват. 
 
Този проект е част от една по-широка европейска 
инициатива, в която водещо участие имат Ирландия, 
Латвия, Германия, Финландия, Гърция, Испания и     
Полша. За повече информация, може да посетите 
http://www.independentliving.org/training. 
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Актуални новини от развитието на проекта 
 

Една от основните задачи 
в момента е приключване 
изработването на 
наръчник за 
работодатели, които ще 
получат информация как 
обучителните програми и 
стажове могат да се 
използват като помощно 
средство за наемане и 
повишаване 
възможностите на квалифицирани млади хора, 
включително хора с увреждания, които да постигнат по-
добро установяване на пазара на труда.   Наръчникът ще 
бъде издаден и разпространен през есента на 2007 година.  
 
Ако желаете да получите копие от наръчника, може да се 
свържете с нас на адрес: cil@cil-bg.org.  
 
Ако посетите www.independentliving.org/training може 
научите повече за политиките в сферата на уврежданията в 
няколко европейски страни и да сравните предприетите 
мерки по отношение на достъпността, стажовете и 
обучителните позиции и други важни елементи от 
заетостта. 
 
Център за независим живот продължава 
разпространението на втория брой на бюлетина сред 
различни държавни институции и агенции.  
 
С цел събиране и проучване на информация относно 
възможностите за стажове и обучения, бяха изпратени 
въпросници на над 20 държавни институции и агенции. До 
момента са получени само 3 отговора.  
 
На 25 септември се състоя среща между различни 
български неправителствени организации по инициатива на 
създадената наскоро Международна мрежа за развитие на 
заетостта.   
 
На срещата беше представен проектът „Обучението като 
средство за заетост”, като бяха подчертани общите 
трудности, пред които се изправят всички организации, 
търсещи решение на проблема за включването на „уязвими 
групи от хора” на пазара на труда.  
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Международни новини по проекта 
 
Бихме искали да 
представим някои правни 
трудности, които срещат в 
своята работа нашите 
партньори от Гърция и 
Финландия.  
 
По отношение на Гърция, 
националната мрежа е все 
още в процес на изграждане, като се включват не много 
заинтересовани членове, въпреки че е била установена и 
добра комуникация с някои държавни агенции и институции.   
 
Сдружението „Disability Now” се изправя срещу сериозни 
проблеми с мотивацията на държавните агенции, тъй като 
гръцкото законодателство не припознава обучителните 
програми и стажовете като възможност да се наемат на 
работа в бъдеще хора с потенциал, независимо дали са с 
или без увреждане.   
 
Партньорите от Финландия споделят, че по отношение на 
хората с увреждания, другите така наречени “Уязвими 
групи” са представени в по-добра позиция във финландския 
закон за равнопоставеност.  Следствие на тази 
констатация, те упражняват натиск за промяна на 
законодателството за постигане на по-
добрпредставителство на хората с увреждания, 
позовавайки се на Конвенцията на ООН за 
равнопоставеност в която основно място заема тяхното 
включване на пазара на труда.  
 

 “Обучението като средство за заетост” отпътува за 
“Свобода на колела” в Страсбург 

 
“Свобода на колела” е 
част от общата стратегия 
за овластяване на хората с 
увреждания в Европа. Това 
е възможност за хората с 
увреждания от 
различни  европейски 
страни да се съберат и да 
се срещнат в Европейския 
парламент в Страсбург с 
други хора с увреждания, с евродепутати, с представители 
на важни институции на Европейския съюз, като например 
Европейският съд по правата на човека. Това е много 
добра възможност за хората с увреждания да повишат 
своето обществено присъствие и да привлекат повече 
внимание върху проблеми, които пряко ги засягат.  
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„Свобода на колела” е инициатива на европейската 
мрежа за независим живот, подкрепена от Център за 
независим живот – Дъблин. 
 

Над 150 човека с увреждания от България, Белгия, 
Франция, Германия, Ирландия, Италия, Нарвегия, Испания, 
Швеция и Великобритания се събраха от 5-7 септември, 
2007 в Страсбург пред Европейския парламент за да 
издигнат своя глас за равни възможности.  
 

Хората, взели участие в похода настояваха за ратификация 
на Конвенцията на ООН от Европейската комисия и 
страните-членки на ЕС. Деинституализацията, признаване 
правото на лична помощ за човешко право, насърчаване 
взаимодействието между ЕК и страните-членки, развитие и 
включване на политиките за хора с увреждания в общите 
политики и активно участие на хората с увреждания в тези 
процеси бяха едни от основните искания, заложени в 
петицията, която евродепутатите получиха от хората с 
увреждания. Съществен момент в това издание на 
“Свобода на колела” е настояването Независимия живот да 
остане определящ за политиката на ЕС по въпросите на 
уврежданията, както и заделянето на 5% от бюджета за 
хората с увреждания в развиващите се страни. В подкрепа 
на заявената позиция, Бенте Сканскард, президент на на 
европейската мрежа за независим живот, заяви: “Ние 
настояваме тези искания да бъдат изпълнени в практиката, 
а не просто да останат политики на теория.”   
 

По време на събитието 
беше представен проектът 
пред депутати от различни 
страни, както и пред 
депутати от 
междупартийната група по 
уврежданията в 
Еврапейския парламент. 
Участниците информираха 
депутатите от своите 
страни, като им предоставиха материали, представящи 
ситуацията за заетостта на младите хора в тези страни.   
Националния координатор на проекта за Германия, Хуберт 
Бернард се срещна с участник по организираната от ЕС 
стажантска програма за хора с увреждания, който обеща 
подкрепа за стартиране на работна мрежа между 
евродепутатите и администрацията на ЕС. 
  

За повече информация за “Свобода на колела” може да 
научите на: http://freedomdrive.blogspot.com 

 
Център за независим живот 

ул. Екзарх Йосиф 60, София 1000, България 
Тел. & Факс: (+359 2) 983 31 17; 983 25 15 

E-mail: cil@cil-bg.org; уебсайт: http://www.cil-bg.org 


