file_0.jpg


file_1.wmf



file_2.jpg


file_3.wmf


file_4.jpg


file_5.wmf


ПРОЕКТ BG051PO001 – 7.0.01 – 0127 – С0001 
„АНАЛИЗ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
 НА ИНТЕРПРЕТАТОРИ-ПРИДРУЖИТЕЛИ ЗА РАБОТА
 СЪС СЛЯПО-ГЛУХИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз






1
Инвестиране във вашето бъдеще!

Тема на международната конференция: 
„Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите“
Пленарна сесия 1:  
Доклад по главната тема на конференцията: „Участие и интеграция в обществото”
Лектор: Надежда Петкова, гл. експерт в дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ в Министерство на труда и социалната политика на Р. България; Секретар на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет на Р. България. 

УЧАСТИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО
ПОЛИТИКА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Политика на хората с увреждания. Стратегическа цел в областта на хората с увреждания.
Интегриране на хората с увреждания във всички области на обществения живот. 
За постигането на тази стратегическа цел МТСП идентифицира следната Оперативна цел: 
Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот
Упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда


Закона за интеграция на хората с увреждания
Доразвива конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото. Той се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане. 
Законът за интеграция на хората с увреждания е съобразен както с националния опит  в тази област, така и на препоръките и добрите практики на държавите-членки на ЕС.  

Закона за интеграция на хората с увреждания

Съществен момент в Закона е оценяването на увреждането и на възможностите за интеграция. Оценяването на увреждането се извършва чрез медицинска експертиза и социална оценка, а медицинската експертиза се извършва при условията и по реда на медицинската експертиза на работоспособността.
На хората с увреждания се извършва социална оценка  въз основа на медицинската експертиза по методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика.

       Социалната оценка установява: 
 потребностите и възможностите за рехабилитация 
 възможностите за обучение 
 възможностите за трудова заетост и професионална реализация
 потребностите от социални услуги
 възможностите за социално включване
       
Социалната оценка включва: 
 
оценка на обстоятелствата
препоръки за необходимите мерки за социално включване 
мотивирано предложение за отпускане на месечна добавка за  социална    интеграция, ако се установи, че е необходимо отпускането й
мотивирано предложение за отпускане на целева помощ за изработване и/или покупка на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия 

Финансирането на дейностите по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания  се извършва със средства от:
 1. Републиканския бюджет
 2. Общинския бюджет
 3. Национални и международни програми
 4. Дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица
 5. Други източници
 
 
	
С Програма „Интеграция на хората с увреждания”се постига следното:
Социална защита на хората с увреждания чрез изплащане на интеграционни добавки,  осигуряване на заетост и професионална рехабилитация
Повишена степен на информираност на хората с увреждания за техните права и на обществото за проблемите и възможностите им, както и промяна в обществените нагласи спрямо тях в по-голям обхват
Равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот на хората с увреждане в общността
Оптимизиране на системата за контрол по реализирането на дейностите свързани с предоставянето на публични услуги за интеграция на хората с увреждания
Ефективен контрол по целесъобразното разходване на предоставените финансови средства на организациите спечелили финансиране по различни програми 

Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. 
Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 – 2015 г. има за цел ефективното прилагане на политиката на българското правителство, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот 
Националната стратегия е основния документ, който формулира приоритетните направления и задачи в областта на политиката за хората с увреждания, свързани с прехода
От медицинския към социалния модел и подхода, ориентиран към спазване правата на хората с увреждания 
Визията за развитие на политиката за хората с увреждания е свързана с насърчаване, защитаване и гарантиране на пълноценното и равноправно упражняване на всички човешки права и основни свободи от хората с увреждания

 План за действие  за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания за периода 2012 – 2013г. 
	В плана за действие са заложени осем цели както следва: 
Цел 1 Създаване на адаптирана  към нуждите на хората с увреждания среда, чрез: 
1. Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места; 
2. Достъпен транспорт; 
3. Достъпна информация и комуникации
Цел 2 Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от настаняването им в специализирани институции към грижа  в семейна среда чрез: 
1. Достъп до качествени дневни грижи за деца с увреждания
Цел 3 Гарантиран достъп до качествено образование на хората с увреждания. В средното образование е необходимо да продължи прилагането на политиката за включващо/приобщаващо обучение на децата със специални образователни потребности 
1.В сферата на висшето образование
Цел 4 Осигуряване на комплексна медицинска и социална рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия
Цел 5 Разширяване възможностите за трудова заетост при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване на подходящи работни места. 
Цел 6 Приоритетно развитие на социалните услуги в общността. Развитие на алтернативните форми на услуги
Цел 7 Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот
Цел 8 Повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените нагласи спрямо тях


Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
На 26.01.2012 г. Народното събрание на Република България прие Закон за ратификация на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е първият голям договор за човешки права на 21 век в областта на политиката за хората с увреждания 
С Решение № 868 от 19 октомври 2012 г., Министерския съвет прие План за действие, съдържащ мерки за привеждане от Република България на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013-2014 г.) 

Планът за действие цели предприемане на реални стъпки за прилагането на Конвенцията за правата на хората с увреждания
Идентифициране на ключовите области, нуждаещи се от правна реформа и предприемане на последователни стъпки по въвеждане на изискванията на Конвенцията
Определяне и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на Конвенцията, с ясно определени функции, задачи и отговорности на ангажираните институции
Изграждане на капацитет сред държавни служители и експерти от различни сфери за правилно прилагане разпоредбите на Конвенцията
Широко популяризиране на принципите на Конвенцията сред обществеността и включване на гражданското общество в процеса на нейното прилагане
Осигуряване на периодично актуализиране на дейностите по изпълнение на Конвенцията и мониторинг на прилагане разпоредбите на Конвенцията 

Планът се състои от три фази, които обхващат съответно:
Действия по формиране на експертна група за координация на изпълнението на плана
Разработване на концепции за промени в нормативните актове  
Предприемане на действия, свързани с ратификацията на допълнителния протокол 
(Фаза1)  приемане на промени в българското законодателство и въвеждане на координационен механизъм и механизъм за мониторинг по прилагането на Конвенцията 
(Фаза 2) повишаване капацитета на органите по прилагане на Конвенцията
(Фаза 3) популяризиране на Конвенцията сред обществеността              

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

                             Надежда Петкова  - тел. 8119 657  МТСП
                       e-mail: n. petkova@mlsp.government.bg



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Национална асоциация на сляпо-глухите в България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.























