
„Проектът “Включеност и увреждания” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 134 000 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Включеност и увреждания” е “да генерира методика за

наблюдение на политиките по уврежданията, която да дава – по обективен и научно обоснован начин – доказателства за целесъобразността на
определени политики”“.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското

икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

www.activecitizensfund.bg

Становище

по проект на Стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030

Проектът на Стратегия за хората с увреждания 2021 – 2030 представлява 50
страници общи констатации и намерения. Нуждата от Стратегия по уврежданията е
безспорна, тъй като политиките по уврежданията се нуждаят от радикално преобразуване
– от разбирането на това какво е увреждане до изграждането на публична среда за всички.

Предложеният ни стратегически документ не съдържа никакви индикации за
политическа воля и компетентност да се проектира и въведе нов подход към уврежданията.
Претенцията от самото начало, „националната стратегия ще се ръководи от
международните и европейски стандарти за защита правата на човека, засягащи
въпросите за борбата с бедността и социалното изключване, Целите на Организацията
на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие 2030, Конвенцията за правата на
хората с увреждания на ООН, Международният пакт за икономически, социални и
културни права, Международния пакт за граждански и политически права, Конвенцията
за правата на детето, Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация
срещу жените, Европейската социална харта (ревизирана), Хартата на основните права
на Европейския съюз, Европейския стълб за социалните права, Европейската конвенция
за правата на човека, и други относими документи, по които Република България е
страна.“ не намира никакво потвърждение в по-нататъшното съдържание на проекта.

Основният стремеж пред България е да създава условия и възможности за
социално приобщаване на българските граждани с увреждания, което в условията на
динамичната макроикономическа конюнктура и регионални диспропорции има
превантивен ефект за негативното въздействие върху качеството на живот и
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социалното изключване, е от онези неясни и нищо не значещи изречения, които изпълват
50-страничния документ без конкретика. Друг пример за свободен набор на думи без
конкретика звучи по следния начин: Основния принцип на здравната политиката по
отношение на хората с увреждания се свързва с това, че медицинските дейности, свързани с
първичната и вторичната превенция на уврежданията са от изключително значение за
осигуряване на равнопоставен достъп до качествена медицинска помощ за хората с увреждания.

Друг недостатък на проекта за Стратегия е видимата липса на мотиви, базирани на анализ на
съществуващото положение. Безспорна е нуждата от промяна в оценката на увреждането,
индивидуалния подход към всеки човек и статута на този документ – а не на решението на ТЕЛК –
като водещ за получаване на подкрепа с цел включване в активности. Техническите помощни
средства и личната помощ са другите ключови елементи за хората с увреждания и тяхната
включеност в образованието, заетостта и социалния живот. Не на последно място по важност е
институционалната рамка и извеждането на уврежданията от Агенцията за социално подпомагане.

Нито един от посочените проблеми – съвсем без претенции за изчерпателност – не е засегнат
в Стратегията, поради което намирам за уместно да гласувам ПРОТИВ.


