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Обучението като средство 
за заетост 
 

Брой 4, декември 2007 
 
 

Скъпи читатели, 
 
Вие вече сте с четвъртият брой на 
бюлетина „Обучението като средство 
за заетост”, който се изработва по 
проект, финансиран от Европейскя 
съюз към програма „Развитие на 
гражданското общество”.  
 
Проектът се реализира от Център за 
независим живот – София 
http://www.cil-bg.org/ 
 
Проектът е насочен към държавните институции и агенции, 
предлагащи стажове и обучения и е подчинен на 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 нoвини от развитието на  
международната инициатива 

 
Международната част на проекта е към своя край, който 
официално трябва да се случи на 31 декември, 2007. Ще 
научите повече за нас обаче още в началото на 2008 
година.  
 
Публикацията „Да го направим работещо” ще бъде 
разпространена през януари 2008 г. в нашите национални 
мрежи, а ние ще продължим да ви изпращаме бюлетина и 
през януари и февруари, 2008 г. с актуални новини. 
 
Ако проявявате интерес към тази публикация и желаете да 
имате копие от нея, моля да се свържете с Ваня Пандиева 
(vanya.pandieva@gmail.com) 
 
Не забравяйте да посещавате нашата уеб страница, където 
са публикувани интересни резултати от международни 
проучвания за достъпността на държавните институции за 
хора с увреждания, както и възможности за тяхно участие в 
различни стажове и обучителни програми! 
http://www.independentliving.org/training/accessibility-govt-
training-en.html 
 

Актуални новини от развитието на  
българската част на проекта 

 
Втора работна среща в София с представители на 
държавни агенции и институции  
 
На 27 ноември, 2007г. ЦНЖ – София 
организира работна среща с 
представители на дирекции 
„Човешки ресурси” в различни 
държавни агенции и министерства.  
 
Основно дискусията се състоя около възможностите за 
достъп на хората с увреждания до обучителни програми и 
стажове в държавните учреждения и не на последно място, 
оживено беше обсъдена и възможността за подобряване на 
процеса на изработване на политически програми в тази 
сфера.  
 
Участниците в срещата показаха пълно разбиране на 
проблема и споделиха, че ще направят усилия за промяна с 
уговорката, че въпреки добрите им намерения, те имат 
ограничени възможности за подобни инициативи поради 
централизираната организация на вземане на решения. 
Активни и значителни промени са възможни да се случват, 
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ако хората с увреждания, които кандидатстват за подобни 
места бъдат повече.  
 
Това беше основнта теза, застъпена от държавните 
служители. Очерталия се порочен кръг ни подтикна да 
помислим за други стратегии, които биха имали по-
ефективен принос за създаването на по-добри условия за 
работа на хората с увреждания.  
 
Студентите в университетите – възможност за 
партньорство 
 
Идеята е да привлечем като 
партньори, които ще ни помогнат да 
постигнем целите на проекта, 
студенти с увреждания, желаещи да 
работят в публичната 
администрация.  
 
Тяхното участие като заинтересовани страни, може да 
направи по-успешен пробив в създаването на смислени 
политики за хора с увреждания.   
 
Стажовете в държавните институции могат да бъдат основа 
за изграждане на компетенции, чрез които студентите с 
увреждания могат да получат възможности за развитие на 
кариера и умения за взимане на решения, необходими за 
да получат постоянна работа в държавни агенции или 
частни компании. Участвайки в „Обучението като средство 
за заетост”, студентите с увреждания, които биха искали да 
се подобрят равните възможности на пазара на труда, 
могат да подкрепят ЦНЖ в усилията им да убедят 
държавните институции да направят техните стажове и 
обучителни програми отворени също и за квалифицирани 
хора с увреждания.  
 
Подбора и превода на чуждестранна литература по темата 
за заетостта е друга важна дейност от проекта. 
„Превръщането на невъзможността/увреждането във 
възможност” е интересен текст, части от който ще бъдат 
преведени на български и разпространени чрез уеб сайта 
на ЦНЖ.  
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И накрая, бихме искали да ви пожелаем една много спорна 
и успешна нова година, изпълнена със здраве и 
благоденствие!  
 
Екипът на Център за независим живот 
 

 
 

 
Център за независим живот 

 
София 1000 

Ул. „Екзарх  Йосиф” №60 
Телефон и факс (02) 983 31 17; 983 25 15 

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


