ПЛАН ЗА ДЕЙСТИВЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
2014 – 2015 г.
Планираните дейности и мерки в Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 20142015 г. са продължение на усилията на българските институции и организации, отговорни за разработването и координирането
на държавната политика в областта на интеграцията на хората с увреждания за изпълнение на целите на
Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г.
№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

ЦЕЛ І. СЪЗДАВАНЕ НА АДАПТИРАНА КЪМ НУЖДИТЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ СРЕДА
1. Физически достъп до обществени сгради, жилища, открити пространства и работни места
1.Привеждане на спортни ММС,
2015 г.
1. Осигуряване на достъп до
спортни и културни обекти обекти в съответствие с
кметове на
за хора с увреждания
изискванията за достъпност общини, НПО,
собственици
на обекти

2. Осигуряване на достъп МК, кметове 2015 г.
до културните институти за на общини
хора с увреждания, чрез
ремонт и реконструкция на
сградите

Брой адаптирани спортни
обекти

Осигурен достъп за
Финансов риск
хора с увреждания до
спортни обекти

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция,
общински
бюджети,
средства от
фондове на
ЕС или други
източници на
финансиране

Брой адаптирани културни
институти

Осигурен достъп за
Финансов риск
хора с увреждания до
културни институти

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция,
общински
бюджети,
средства от

№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси
фондове на
ЕС или други
източници на
финансиране

2. Осигуряване на достъпна
градска среда

3. Осигуряване на достъпна АХУ
архитектурна среда за
хората с увреждания до
исторически, културни и
спортни обекти

2014 г.
2015 г.

Брой адаптирани обекти

1. Изграждане на достъпна Кметове на
среда за хора с увреждания общини
в общински обекти

2014 г.
2015 г.

Подобрена инфраструктура:
Осигурена адаптирана Финансов риск
Брой адаптирани обществени градска среда за хора с
сгради
увреждания
Брой изградени подходи
Брой монтирани звукови
светофари
Осигурена маркировка за хора с
увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

2. Предвидени дейности по АСП
Оперативна програма
„Регионално развитие”:
Ремонт/реконструкция/обн
овяване на
административни
общински сгради

2014 г.
2015 г.

Брой изградени подходи
Брой адаптирани сгради

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

3. Изграждане на
съоръжения за достъп до

2014 г.
2015 г.

Брой изградени съоръжения за Осигурен достъп за
достъп
хора с увреждания

МВР

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Осигурена достъпна
архитектурна среда за
хора с увреждания до
исторически,
културни и спортни
обекти

Не се
идентифицират
рискове за
неизпълнение

Осигурена адаптирана Финансов риск
среда за хора с
увреждания

Финансов риск

В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

В рамките на
бюджета на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

административните сгради
на МВР (ОДМВР и РУП)
3. Осигуряване на достъпна
архитектурна среда в
общински и държавни
училища

Изграждане на достъпна
архитектурна среда в
общински и държавни
училища

Финансови
ресурси
отговорната
институция

Кметове на
общини
МОН

Подобряване на
Кметове на
4. Осигуряване на обща
достъпност на системите за достъпността на градските общини
масов градски транспорт
спирки чрез премахване на
пречките за ориентация и
информация, осигуряване
на светлинно и звуково
обявяване на спирките,
визуално означаване на
линиите и разписанията,
разбираеми за хора с
намалено зрение,
осигуряване на
информация за незрящи и
др.
1. Провеждане на обучения Камара на
5. Обучения на проектанти,
строители, инвеститори и
на проектанти, строители, инженерите в
други специалисти.
инвеститори и други
инвестиционн
специалисти, участващи
ото
пряко в проектирането и проектиране
изграждането на битовата и Камара на
околна среда в основните архитектите в
принципи и стандарти за България
достъпност за хора с
Камара на
увреждания
строителите
Българска
асоциация на

2014 г.
2015 г.

Брой изградени рампи
Осигурен равен
Финансов риск
Брой изградени адаптирани
достъп до образование
санитарни възли
Изградени асансьорни уредби и
платформени съоръжения

2014 г.
2015 г.

Брой адаптирани градски
спирки
Вид монтирани звукови и
светлинни табла

Подобрена достъпност Финансов риск
на спирките на
масовия градски
транспорт

2014 г.
2015 г.

Брой проведени обучения
Брой обучени специалисти

Обучение на
специалистите в
областта на
проектирането и
изграждането на
битовата и околна
среда

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Не се
идентифицират
рискове за
неизпълнение

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
по програми и
проекти
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

архитектите и
инженерите
консултанти
2. Провеждане на семинари Камара на
2014 г.
за разясняване на
архитектите в 2015 г.
принципите за достъпност, България
заложени в нормативната
уредба

Брой семинари
Брой участници

Повишаване
капацитета на
специалистите в
областта на
проектирането и
изграждането на
битовата и околна
среда

Не се
идентифицират
рискове за
неизпълнение.

В рамките на
бюджета на
КАБ, Центъра
за повишаване
квалификация
та на
архитектите
към КАБ и
други
източници

2. Достъпен транспорт
1. Определяне на места за
спиране и паркиране на
моторни превозни средства,
управлявани от хора с
увреждания

Определяне на места за
спиране и паркиране на
лични моторни превозни
средства, управлявани от
хора с увреждания

Кметове на
общини
МВР

Обозначение на местата за
паркиране с
международния символ за
лица с увреждания
Въвеждане в експлоатация Кметове на
2. Адаптиране на превозни
средства от масовия градски на адаптирани превозни
общини
транспорт за ползване от
средства от градския
хора с увреждания
транспорт за ползване от
лица с увреждания
3. Адаптиране на превозните Въвеждане на изисквания Кметове на
средства на междуселищния за осигуряване на достъпна общини,
транспорт за ползване от
среда до адаптираните
МТИТС

2014 г.
2015 г.

Брой места за паркиране,
предназначени за хора с
увреждания

Определени и
Финансов риск
обозначени места за
паркиране на лични
моторни превозни
средства, управлявани
от хора с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

2014 г.
2015 г.

Брой адаптирани превозни
Осигурен адаптиран Финансов риск
средства от градския транспорт градски транспорт за
хора с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

2014 г.
2015 г.

Брой адаптирани превозни
Осигурен адаптиран Финансов риск
средства от междуселищния
междуселищен
транспорт за ползване от лица с транспорт за ползване

В рамките на
бюджета на
отговорните
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

лица с увреждания

(оборудвани за превоз на ИА
трудноподвижни лица)
„Автомобилна
превозни средства по
администраци
междуселищния транспорт я“
за ползване от лица с
увреждания и
информираност на тази
група пътници за техните
права. Установяване на
система от ефективни,
пропорционални и
възпиращи санкции,
приложими при нарушения
на въведените и
предстоящите за въвеждане
изисквания в нормативната
уредба, касаещи
осигуряването на достъпна
среда за хората с
увреждания.
2014 г.
4. Осигуряване на достъп до: 1. Осигуряване на влакове МТИТС
4.1. Железопътния
с включени вагони с
БДЖ ЕАД
2015 г.
транспорт
обособени места за
НКЖИ
трудноподвижни лица и
ИА „ЖА“
техните придружители

2. Осигуряване на
МТИТС
достъпни санитарни възли БДЖ ЕАД
за лица с инвалидни
НКЖИ
колички

2014 г.
2015 г.

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат
увреждания

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение
от лица с увреждания.
Извършен обективен
контрол за спазване на
изискванията в
нормативната уредба

Финансови
ресурси
институции и
други
източници

Брой влакове с пригодени места Осигурени места за
Финансов риск
и санитарни възли във вагоните трудноподвижни лица
за трудноподвижни лица
и техните колички
Осигурени адаптирани
санитарни възли за
трудноподвижни лица

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

Брой достъпни санитарни възли Осигурени 11
Финансов риск
адаптирани санитарни
възли за хора с
инвалидни колички в
гаров комплекс
Централна гара
София; приемно
здание гара
Пазарджик; гаров

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

комплекс жп гара
Бургас, пътническа.

3.Адаптиране на ЖП гари и МТИТС
осигуряване на служби за БДЖ ЕАД
пътници с увреждания,
НКЖИ
приспособени подходи,
телефони и др.

2014 г.
2015 г.

Брой ЖП гари, пригодени за
трудноподвижни лица

Осигурени 3
Финансов риск
адаптирани жп гари
за трудноподвижни
лица: Централна гара
София, жп гара Бургас
пътническа и
приемното здание и
първи перон на жп
гара Пазарджик. При
изпълнение на
проектите
„Реконструкция и
електрификация на
железопътната линия
ПървомайСвиленград“ и
„Модернизация на
железопътен участък
Септември-Пловдив“
прилежащите гари и
спирки ще бъдат
адаптирани за хора с
увреждания.
Откриване на Служба
за пътници с
увреждания на гара
Шумен.

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

4.Осигуряване на помощни МТИТС
средства за качване във
БДЖ ЕАД
влакове на
НКЖИ

2014 г.
2015 г.

Брой гари с осигурени помощни Оборудване на 7 гари Финансов риск
с мобиллифтове
средства
Възможност за превоз
Брой помощни средства

В рамките на
бюджета на
отговорните
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

трудноподвижни лица

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение
на лица с намалена
подвижност чрез
специализирани
вагони, включени в
съставите на 8 влака
Осигурен достъп на
трудноподвижни лица
до влакове

институции и
и други
източници

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

4.2. Морския транспорт

Осигуряване на достъп за Морска
2014 г.
хора с увреждания до
администраци 2015 г.
съоръженията на морския и я
речния транспорт
Администрац
ия на БМФ и
БРП

Брой адаптирани съоръжения

Осигурен достъп на Финансов риск
хора с увреждания до
съоръженията на
морския и речния
транспорт

4.3. Въздушния транспорт

1. Разработване и
актуализиране на
нормативната уредба за
правата на хората с
увреждания и хората с
ограничена мобилност при
пътуване по въздуха в
съответствие с Регламент
1107/2006 на ЕК

ГД
2014 г. –
„Гражданска 2015 г.
въздухоплават
елна
администраци
я“

Изработване на правилници за
наказания при нарушения на чл.
16 от Регламент 1107/2006 на
ЕК; създаване на процедура по
чл. 15от Регламент 1107/2006
на ЕК за обработване на жалби
при нарушение на Регламента;
установяване на стандарти по
качество за помощ, съгласно чл.
9 от Регламент 1107/2006

Разработени и
приложени
правилници,
процедури и
стандарти

2. Осигуряване на
информация за правата на
хората с увреждания при
пътуване по въздуха

ГД
2014 г. –
„Гражданска 2015 г.
въздухоплават
елна
администраци

Подобряване, разширяване и
модернизиране на уебстраницата чрез използване на
най-добрите практики с цел
осигуряване на достъпна

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансови
ресурси

Административе В рамките на
н риск
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

Административе
Подобрено качество н риск
на информацията за
хората с увреждания и
хората с ограничена
мобилност

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

7

№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката
я“

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

информация; изработване на
информационни
видеоматериали и брошури за
правата на хората с увреждания
и хората с ограничена
мобилност.

3. Достъпна информация и комуникации
АСП
1. Осигурен достъп на всички Предоставяне на
етапи до цялата информация, необходима информация за АХУ
отнасяща се до правата и
хората с увреждания.
НПО
задълженията на хората с
увреждания, предлагани
програми и услуги
Осигуряване на достъпна СЕМ
2. Осигурен достъп до
информация от страна на
информация за хората с
медиите по адекватен и
увреждания
подходящ начин за хора с
различни видове увреждания

2014 г.
2015 г.

3. Опростена процедура за
издаване на лични
документи на лица с
увреждания

2014 г. –
2015 г.

Посещение в дома на
лицето с увреждане на
мобилни екипи от групи
„Български лични
документи“

МВР

2014 г.
2015 г.

Брой изготвена достъпна
информация за хора с
увреждания
Брой обслужени лица с
увреждания

Осигурена
информация за
правата на хората с
увреждания

Административе В рамките на
н риск
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници
Програми с осигурено
Осигурен достъп на Не се
В рамките на
програмно време за лица със
хора с увреждания до идентифицират бюджета на
слухови и зрителни увреждания аудио визуални
рискове
отговорната
Месечно програмно време за
медийни услуги
институция и
лица със слухови и зрителни
други
увреждания
източници
Брой обслужени лица.
Въведена единна
Липса на заявки
Брой издадени лични документи процедура във всички
(лична карта, паспорт и
ОДМВР в страната.
свидетелство за управление на
МПС)

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници

ЦЕЛ IІ. ПРОМЯНА НА МОДЕЛА НА ГРИЖИ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ОТ НАСТАНЯВАНЕТО ИМ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ
ИНСТИТУЦИИ КЪМ ГРИЖА В СЕМЕЙНА СРЕДА
Достъп до качествени социални услуги за деца с увреждания
1. Предоставяне на различни
форми на грижи за деца с
увреждания въз основа на
извършено проучване и

1. Разкриване на нови
социални услуги в
общността за деца с
увреждания

МТСП
АСП
ДАЗД
Кметове на

2014 г.
2015 г.

Брой открити социални услуги в Осигурени грижи в
Финансов риск
общността за деца с
общността за деца с
увреждания
увреждания и оказана
Брой деца, ползващи социални подкрепа

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
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№ Описание на дейностите

Мерки

планиране, което да е
съобразено с местните
потребности

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

общини
НПО

услуги в общността

2. Разкриване на нови
социални услуги в
общността от резидентен
тип за деца с увреждания

МТСП, АСП, 2014 г.
ДАЗД
2015 г.
Кметове на
общини
НПО

Брой разкрити и
Осигурени грижи за
функциониращи социални
деца с увреждания
услуги в общността от
резидентен тип за деца с
увреждания
Брой деца с увреждания,
ползващи новоразкритите
социални услуги в общността от
резидентен тип

Финансов риск

3. Предоставяне на
социални услуги в
домашна среда „Личен
асистент“, „Социален
асистент“.

МТСП
АСП
Кметове на
общини
НПО

2014 г.
2015 г.

Брой обслужени деца
Брой лични асистенти
Брой социални асистенти

Осигурени грижи в
домашна среда

Финансов риск

МТСП
2. Предоставяне на иновативни Разширяване на
и междусекторни услуги за възможностите за подкрепа АСП
подкрепа на децата с
на семействата, които
ДАЗД
увреждания и техните
отглеждат деца с
МЗ
родители с цел отглеждане увреждания чрез
Кметове на
на детето в семейството
иновативни и
общини
междусекторни услуги
НПО

2014 г.
2015 г.

Брой разкрити иновативни и
междусекторни услуги

Осигурена подкрепа за Финансов риск
семействата,
които
отглеждат
деца
с
увреждания

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансови
ресурси
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
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№ Описание на дейностите

3. Продължаване процеса на
деинституционализация на
грижата за деца и
преструктуриране на
институциите за деца с
увреждания

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

1. Регулярно отчитане и
ДАЗД
проследяване на процеса на АСП
деинституционализация на МТСП
грижата за децата, чрез
МЗ
подготовката на годишни
мониторингови доклади за
изпълнението на Плана за
действие по Националната
стратегия „Визия за
деинституционализация на
децата в Република
България”.

2014 г.

Изготвен проект на годишен
мониторингов доклад за
изпълнението на Плана за
действие по Националната
стратегия „Визия за
деинституционализация на
децата в Република България”

2. Закриване на
специализирани
институции за деца с
увреждания

2014 г.
2015 г.

Брой закрити специализирани
Отчитане на напредъка Административе
институции за деца с увреждания на процеса по
н риск
деинституционализаци
я на деца с увреждания

3. Разкриване на нови
МТСП
социални услуги в
АСП
общността, включително от ДАЗД
резидентен тип за деца с
Кметове на
увреждания, свързани с
общини
процеса на
МЗ
деинституционализация

2014 г. –
2015 г.

Брой разкрити нови социални
услуги в общността
Брой деца, ползващи новите
социални услуги като
алтернатива на
специализираните институции

Отчитане на напредъка Финансов и
на процеса по
административен
деинституционализаци риск
я на деца с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

4. Обучение на персонала в Кметове на
специализираните
общини
институции
АСП
ДАЗД

2014 г.
2015 г.

Брой проведени обучения
Брой обучени специалисти

Повишаване
капацитета на
персонала в
специализираните

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,

МТСП
АСП
ДАЗД
Общини
МЗ

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Отчитане на напредъка Административен В рамките на
на цялостния процес риск
бюджета на
по
отговорните
деинституционализаци
институции,
я на деца и на
чрез средства
постигнатите
на ЕС и други
резултати, като са
източници на
направени съответните
финансиране
изводи и са
идентифицират
основните
предизвикателства.
В
рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

МЗ

4. Оптимизиране
съотношението между броя
на персонала и броя на
децата, ползващи различни
социални услуги

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

институции

чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

5. Обучение на екипите на Кметове на
новите социални услуги
общини
ДАЗД
АСП
НПО

2014 г.
2015 г.

Брой проведени обучения
Брой обучени специалисти

Повишаване
капацитета на екипите
на новите социални
услуги

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

Провеждане на обучения Кметове на
на служители от
общини
общинските
НПО
администрации по
определяне числеността на
персонала за делегираните
от държавата дейности
чрез прилагане на
Методиката за определяне
длъжностите на персонала
в специализираните
институции и социалните
услуги в общността

2014 г.
2015 г.

Брой проведени обучения
Брой обучени специалисти

Повишаване
Финансов и
качеството на
административен
предоставяните
риск
социални услуги.
Осигурен персонал,
който да е в състояние
да отговори на
потребностите на
ползвателите на
социалните услуги

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

ЦЕЛ IІI. ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
В средното образование
1. Повишаване на ролята на
общообразователните
училища за изграждане на
приобщаваща образователна
среда и за осъществяване на

Изграждане на успешен
модел за успешно
включване в
образователната среда на
ученици със специални

МОН,
училища

2014 г.
2015 г.

Брой специалисти, назначени в Създаден успешен
общообразователни
училища, модел за включващо
които подпомагат включващото обучение
обучение

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансов риск за Проект
2015 г.
BG051РО0014.1.07„Включ
ващо
обучение” по
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

качествено образование,
образователни потребности
съобразено с
индивидуалните потребности
на всеки ученик

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Брой ученици, които се
подпомагат от специалистите

Осигуряване на подкрепа МОН
2. Подкрепа на ученици със
специални образователни
на ученици със специални Училища
потребности за
образователни потребности
продължаване на обучението
и образованието им
Осигуряване на екипна МОН,
3. Осигуряване на ресурсно
подпомагане и подкрепа на подкрепа за децата и ресурсни
децата и учениците със
учениците,
които
се центрове,
специални образователни
училища
обучават интегрирано
потребности, които се
обучават интегрирано в
Изготвяне на
общообразователна среда
индивидуални
образователни програми за
децата и учениците, които
се обучават интегрирано
4. Гарантиране на правата на Извършване на проверки за ДАЗД
децата с увреждания в
спазване правата на децата
образователната система
с увреждания

2014 г .
2015 г.

2014 г.
2015 г.

Финансови
ресурси
ОП РЧР

Брой нови учебни планове

Разширено и
Административе В рамките на
подобрено качество на н риск
бюджета на
професионалното
отговорните
обучение и
институции
образование
В рамките на
Брой и видове специалисти, Осигурена подкрепа Недостатъчен
които осъществяват ресурсно на децата и учениците брой специалисти бюджета на
в общообразователна
отговорните
подпомагане
среда
институции
Брой подпомогнати деца със
специални образователни
потребности в
общообразователната среда

2014 г.
2015 г.

Брой проверки (по сигнал)

Подобрен достъп до Административе В рамките на
образование на децата н риск
бюджета на
с увреждания
отговорните
институции

1. В сферата на висшето образование
1. Актуализиране на учебните
планове и програми с оглед
повишаване на
квалификацията за работа с
лица със специални
образователни потребност

Включване в обучението на Висшите
теми за работа с лица със училища
специални образователни
потребности

2014 г.
2015 г.

Брой висши училища с
актуализирани планове

Подготвени кадри за
работа с лица със
специални
образователни
потребности

2. Осигуряване на
възможности за стаж в

От страна на висшите
училища

2014 г.
2015 г.

Брой осигурени стажантски
програми

Повишени
компетенции

Висшите
училища

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Административе В рамките на
н риск
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
Административе В рамките на
н риск
бюджета на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

реални условия за
студентите с увреждания

3. Осигуряване на достъпна
архитектурна среда във
висшите училища и в
сградния фонд към тях

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Брой студенти преминали стаж
в реални условия

От страна на висшите
училища

Висшите
училища

2014 г.
2015 г.

Брой висши училища с достъпна Осигурена достъпна
архитектурна среда
среда

Финансови
ресурси

отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
Административе В рамките на
н риск
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

ЦЕЛ IV. ОСИГУРЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНА МЕДИЦИНСКА И СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА,
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
Повишаване на
1. Ранна диагностика и
превенция на уврежданията предродилния контрол на
бъдещите майки и

2. Изграждане на механизми за
осъществяване правото на
хората с увреждания на
медицинска рехабилитация

МЗ
НЗОК

2014 г.
2015 г.

Брой проведени мероприятия
Брой включени бъдещи майки

1. Мрежа за осигуряване и НЗОК
предоставяне на услуги по
медицинска
рехабилитация.

2014 г.
2015 г.

Функционираща мрежа за
медицинска рехабилитация

2. Включване на

2014 г.

Брой хора с увреждания,

НЗОК, НОИ

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Повишаване
Финансов и
грамотността на
административен
бъдещите майки
риск
относно възможни
рискове от неправилен
начин на живот по
време на
бременността
Осигурен достъп на Финансов риск
хора с увреждания до
функционираща
мрежа за медицинска
рехабилитация

Финансов риск

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници на
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции и
други
източници на
финансиране

В рамките на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Финансови
ресурси

осигурителните фондове
(социални и здравни),
НЗОК, НОИ и др. в
дейностите по медицинска
рехабилитация на хора с
увреждания в осигурените,
респективно платени от тях
здравни услуги
3. Прецизиране на нуждата от 1.Създаване на Комисия по МТСП
ПСПС и медицински
чл. 39 от Наредбата за
АСП
изделия
условията и реда за
АХУ
съставяне на списък на
медицинските изделия по
чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за
определяне на стойността,
до която те се заплащат

2015 г.

2014 г.

Заповед на министъра на труда Създадена действаща Не се
и социалната политика за
комисия
идентифицират
създаване на комисията
рискове

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2. Определяне на
МТСП
пределните размери
АХУ
(лимити) на помощите за АСП
медицински изделия,
помощни средства,
приспособления и
съоръжения за хората с
увреждания, които се
заплащат чрез бюджета на
министерството

2014 г.

Издадена заповед на министъра Определени пределни Не се
на труда и социалната политика размери
идентифицират
за определяне на пределни
рискове
размери (лимити) на помощите
за медицински изделия,
помощни средства,
приспособления и съоръжения
за хората с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Осъществяване на контрол АХУ
върху дейността на
ИАЛ
търговците на ПСПС и
медицински изделия и на
предлаганите на пазара
ПСПС и медицински

2014 г.
2015 г.

Брой извършени проверки

4. Повишени изисквания към
доставчиците на ПСПС и
медицинските изделия

ползващи медицинска
рехабилитация

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Осигурен достъп на
хора с увреждания до
медицинска
рехабилитация

бюджета на
отговорните
институции

Гарантиране качество Административе В рамките на
на предлаганите на
н риск
бюджета на
лицата с увреждания
отговорните
ПСПС и медицински
институции
изделия
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№ Описание на дейностите

5. Осигуряване на подходящи
услуги за хората с
увреждания като
предпоставка за тяхното
пълноценно социално
включване

Мерки

изделия
1. Предоставяне на услуги
за лица с увреден слух на
жестомимичен език при
посещения в държавни,
общински, здравни,
културни и други
институции

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

АХУ
СГБ
СИБ
ССБ
БАЛИЗ
НАСГБ
ЦПИ

2014 г.
2015 г.

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Брой лица ползвали съответната Осигурени услуги за
услуга
хората с увреждания

2.Предоставяне на услуги
за придружители на лица с
увредено зрение при
посещения в държавни,
общински, здравни,
културни и други
институции

Брой лица ползвали съответната
услуга

3.Предоставяне на услуги
за трудноподвижни лица
при посещения в държавни,
общински, здравни,
културни и други
институции

Брой лица ползвали съответната
услуга

4. Предоставяне на услуги
за придружители на лица с
интелектуални затруднения
и с психични разстройства
при посещенията им в
държавни, общински,
здравни, образователни и
други институции

Брой лица ползвали съответната
услуга

5. Предоставяне на услуги
за придружители на лица
със сляпо-глухота при
посещенията им в

Брой лица ползвали съответната
услуга

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансови
ресурси

Финансов и
В рамките на
административен бюджета на
риск
отговорните
институции и
други
източници на
финансиране
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

държавни, общински,
здравни, образователни и
други институции
6.Осъществяване на
мониторинг относно
ефективното усвояване на
отпуснатите средства

Брой извършени проверки

ЦЕЛ V. РАЗШИРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ТРУДО ЗАЕТОСТ ПРИ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В
РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ РАБОТНИ МЕСТА
1. Реализиране на програми и 1. Национална програма за МТСП
мерки за създаване на
заетост и обучение на хора АЗ
работни места с осигуряване с трайни увреждания
на заетост за хората с
увреждания на пазара на
труда

2014 г.
2015 г.

Брой работили лица с трайни
увреждания
Брой нововключени безработни
лица с трайни увреждания
Изплатени средства от
държавния бюджет

Осигурена заетост на Финансов ресурс
безработни хора с
увреждания,
регистрирани в
дирекции „Бюро по
труда”

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2.Насърчаване на
МТСП
работодателите да наемат АЗ
безработни лица с трайни
увреждания до 29-годишна
възраст (чл. 36, ал. 2 от
ЗНЗ)

2014 г.
2015 г.

Брой работили лица с трайни
увреждания
Брой нововключени безработни
лица с трайни увреждания
Изплатени средства от
държавния бюджет

Осигурена заетост на Финансов ресурс
безработни лица с
трайни увреждания до
29-годишна възраст

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

3.Насърчаване на
МТСП
работодателите да наемат АЗ
безработни лица с трайни
увреждания (чл. 52, ал. 1 и
ал. 2 от ЗНЗ)

2014 г.
2015 г.

Брой работили лица с трайни
Осигурена заетост на Финансов ресурс
увреждания
безработни лица с
Брой нововключени безработни трайни увреждания
лица с трайни увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2014 г.
2015 г.

Брой хора с увреждания, наети в Осигурена заетост на Финансов и
В рамките на
обичайна работна среда.
хора с увреждания в административен бюджета на
обичайна работната ресурс
отговорните

1.Стимулиране на
2. Стимулиране на
работодателите да наемат
работодатели от обичайна АХУ
хора с трайни увреждания и работна среда за наемане

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.
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№ Описание на дейностите

за приспособяване на
работната среда спрямо
техните нужди

Мерки

на хора с увреждания и
осигуряване на достъп,
адаптиране и оборудване
на работното място

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

среда

институции

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

АХУ

2.Стимулиране на
работодатели от
специализирана работна
среда за подобряване на
условията на труд и
АХУ
технологично обновяване
на производствения процес

2014 г.
2015 г.

Брой хора с увреждания с
подобрени условия на труд в
специализирана работна среда.
Брой технологично обновени
специализирани предприятия и
кооперации.

Осигурена заетост на Финансов и
хора с увреждания в административен
специализирана
ресурс
работна среда

3.Осъществяване на
ефективен мониторинг по
изпълнение на договорни
задължения по проектите

2014 г.
2015 г.

Брой извършени проверки

Осъществен
мониторинг за
изпълнение на
задълженията

Финансов и
В рамките на
административен бюджета на
ресурс
отговорните
институции

4. Възстановяване на
работодателите на 30 на
сто от внесените
осигурителни вноски за
наетите хора с увреждания

2014 г.
2015 г.

Размер на възстановените
средства
Брой работодатели

Възстановени
средства на
работодателите

Финансов и
В рамките на
административен бюджета на
ресурс
отговорните
институции

5. Възстановяване на
специализираните
предприятия, трудоволечебни бази и
кооперациите на хора с
увреждания, членуващи в
национално
представителните
организации на и за хора с
увреждания на 50 на сто от
внесените осигурителни
вноски

2014 г.
2015 г.

Размер на възстановените
средства
Брой работодатели

Възстановени
Финансов и
средства, които се
административен
използват за
ресурс
инвестиции,
рехабилитация и
социална интеграция
на хората с
увреждания

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

6. Осъществяване на
МТСП
засилен контрол по
ГИТ
спазване на законовите
изисквания на чл. 315 от
КТ, чл. 9а от Закона за
държавния служител и чл.
27 от Закона за интеграция
на хората с увреждания за
осигуряване на определен
брой работни места за хора
с трайни увреждания и
намалена
работоспособност
1.Реализиране на
МТСП
3. Създаване на условия за
развитие на самостоятелна Националната програма
АЗ
стопанска дейност на хората „Кредит без лихва за хора с „НГФ“ ЕАД
с увреждания
увреждания”, чиято цел е
осигуряване на заетост,
равнопоставеност и
създаване на условия за
водене на пълноценен
живот и трудова
реализация на хора с
увреждания

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

2014 г.
2015 г.

Брой извършени проверки

Осъществен контрол Финансов и
за спазване
административен
изискванията на
ресурс
действащото
законодателство

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2014 г.
2015 г.

Брой лица с увреждания, на
които се възстановяват лихвите
по одобрен кредит по Проект
„Гаранционен фонд за
микрокредитиране” на МТСП
Изплатени средства от
държавния бюджет

Създаване на условия Финансов риск
за развитие на
собствен бизнес на
кредитоискатели по
проект "Гаранционен
фонд за
микрокредитиране" на
МТСП

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2.Финансиране на проекти
на лица с трайно намалена АХУ
работоспособност за
започване и развитие на
самостоятелна стопанска
дейност

2014 г.
2015 г.

Брой хора с увреждания,
стартирали самостоятелна
стопанска дейност

Насърчаване
развиването на
самостоятелна
стопанска дейност

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

3.Осъществяване на
мониторинг по изпълнение АХУ

2014 г.
2015 г.

Брой проверки

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансов риск

Осъществен контрол
по спазване на
Финансов риск
договорните

В рамките на
бюджета на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

на договорни задължения
по проектите

Финансови
ресурси

задължения

отговорните
институции

Брой открити предприятия
Брой подкрепени предприятия
Брой наети лица с трайни
увреждания

Осигурени работни
Финансов риск
места за лица с трайни
увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

2. Повишаване
Главна
2014 г.
конкурентоспособността на дирекция
специализирани
"Европейски
предприятия и кооперации фондове за
на хора с увреждания, чрез конкурентосп
изпълнение на процедура особност",
за предоставяне на
Министерство
безвъзмездна финансова
на
помощ за инвестиции в
икономиката и
съвременни технологии и енергетиката
оборудване

Брой разкрити нови работни
места в подкрепените
предприятия и кооперации на
хората с увреждания
Брой реализирани
инвестиционни проекти в
подкрепените предприятия и
кооперации на хората с
увреждания

Повишена
Финансов риск
конкурентоспособност
на специализираните
предприятия и
кооперации на хората
с увреждания чрез
въвеждане на нови
технологии и
оборудване

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

Повишаване
квалификацията на
персонала

Проведени обучителни
семинари на специалистите,
работещи с хора с увреждания
Проведени обучителни
семинари на работещите хора с
увреждания

Повишаване
квалификацията на
лицата работещи с
хора с трайни
увреждания

4. Подкрепа на съществуващи 1. Откриване на нови
специализирани
работни места за лица с
предприятия и кооперации трайни увреждания
на хора с увреждания и
социални предприятия и
създаване на нови такива

5. Създаване на система за
непрекъснато обучение и
повишаване на
квалификацията на
персонала в
специализираните
предприятия и кооперации

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

АХУ
НПО

АХУ
НПО

2014 г.
2015 г.

2014 г.
2015 г.

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансов и
В рамките на
административен бюджета на
риск
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

за хора с увреждания
Осъществяване на засилен ИА ГИТ
6. Спазване на законовите
задължения за адаптация на контрол по спазване на
работните места за хора с
законодателството
увреждания, осигуряване на
места за трудоустрояване,
изпълнение на
предписанията на здравните
органи за преместване на
работник/служител на друга
подходяща работа или на
същата работа при
облекчени условия

2014 г.
2015 г.

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат
Брой извършени планови
проверки

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение
Осъществен контрол Не се
за спазване
идентифицират
изискванията на
рискове
действащото
законодателство

Финансови
ресурси
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорната
институция

ЦЕЛ VI. ПРИОРИТЕТНО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА. РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ ФОРМИ
НА УСЛУГИ
Достъп до качествени социални услуги за пълнолетни лица с увреждания
Продължаване на процеса
1. Намаляване броя на
специализираните
на деинституционализация
институции и на местата в
тях, чрез въвеждане на
стимули и мерки, насочени
към оставане на хората с
увреждания в обичайната
среда и семейството
2. Развитие на социални услуги 1. Социално включване на
в общността, включително и пълнолетните лица с
от резидентен тип за
увреждания.
пълнолетни лица с
Продължаване на процеса
увреждания.
на деинституционализация
Предоставяне на социални на грижата за пълнолетни
услуги в домашна среда
лица с увреждания и
превенция на
настаняването в
специализирани

МТСП
АСП
Кметове на
общини

2014 г.
2015 г.

МТСП, АСП 2014 г.
Кметове на
2015 г.
общини
НПО

Брой закрити специализирани
институции

Осигурена грижа за Финансов риск
лицата с увреждания в
обичайна среда

Брой открити социални услуги в Осигурена грижа за Финансов риск
общността
лицата с увреждания

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

институции.
2. Предоставяне на
социални услуги в
домашна среда „Личен
асистент“, „Социален
асистент“ и „Домашен
помощник”.

МТСП
АСП
АЗ
Кметове на
общини
НПО

2014 г.
2015 г.

Брой обслужени лица
Брой лични асистенти
Брой социални асистенти
Брой домашни помощници

Извършване на проверки за АСП
3. Ефективен мониторинг и
контрол върху качеството на качеството на услугите
грижите и услугите,
предлагани в социалните
услуги за пълнолетни лица с
увреждания

2014 г.
2015 г.

Брой извършени проверки

4. Разработване на План за
действие към Национална
стратегия за дългосрочна
грижа

2015 г.

Разработен план за действие
към Национална стратегия за
дългосрочна грижа

Създаване на условия Административе В рамките на
за независим и
н риск
бюджета на
достоен живот за
отговорните
възрастните хора и
институции,
хората с увреждания
чрез средства
при зачитане на
на ЕС и други
правата им,
източници на
съобразяване с
финансиране
техните възможности
и специфични
потребности

Разработен проект на Закон за
социални услуги

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
социалните услуги

Създаване на възможности МТСП, МЗ,
за независим живот на
АСП
възрастните хора и хората с Кметове на
увреждания чрез
общини
предоставянето на
НПО и др.
качествени, достъпни и
ефективни междусекторни
услуги за дългосрочна
грижа, съобразени с
реалните потребности на
хората и общността.

5. Разработване на проект на Промени в механизма на МТСП, АСП 2014 г.
Закон за социалните услуги предоставяне, финансиране ДАЗД
2015 г.
и контрол на социалните Кметове на
услуги с цел осигуряване общини,
социално включване и
академични
качествени грижи за
среди,
уязвимите групи,
социални
включително и за хората с партньори,

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Осигурена грижа в
Финансов риск
домашна среда за
лицата с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
Осигурена качествена Административе В рамките на
грижа за лицата с
н риск
бюджета на
увреждания
отговорните
институции.

Административе В рамките на
н риск
бюджета на
отговорните
институции
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

увреждания и постигане на НПО и др.
по-висока ефективност и
ефикасност на социалните
услуги.

ЦЕЛ VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ, ОТДИХ, ТУРИЗЪМ И УЧАСТИЕ В КУЛТУРНИЯ ЖИВОТ
1. Развитие и подпомагане на 1.Финансиране на проекти АХУ
проекти за изкуство, култура на НПО за преодоляване на НПО
и спорт на хора с
социалната изолация на
увреждания и техни
хората с увреждания и
организации
тяхната интеграция в
обществото

2014 г.
2015 г.

Брой финансирани проекти
Брой обхванати лица с
увреждания
Брой активни участници

Насърчаване на
Финансов и
изявите на хора с
административен
увреждания в областта риск
на изкуството,
културата и спорта

2.Осъществяване на
АХУ
мониторинг по изпълнение
на поети задължения по
проектите

2014 г.
2015 г.

Брой проверки

Осъществен контрол Административе В рамките на
за изпълнение на
н риск
бюджета на
поетите задължения
отговорните
институции

3. Достъп с намалени цени МК
или безплатно до културни
прояви и музеи

2014 г.
2015 г.

Брой посещения

Осигурен достъп на Финансов риск
лица с увреждания до
културни прояви и
музеи

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
и други
източници на
финансиране

4.Финансиране на проекти МК
по различни програми на
Министерството на
културата

2014 г.
2015 г.

Брой проекти

Насърчаване
участието на лица с
увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Финансов риск

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране
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№ Описание на дейностите

2. Създаване на условия за
развитие на талантливите
деца с увреждания чрез
насърчаване на техните
творчески изяви.
Стимулиране на училищата
по изкуствата и творческите
съюзи на художници,
музиканти, артисти, на
музеи, галерии и културни
институции да осъществяват
програми с участието на
деца с увреждания
3. Осигуряване на достъп до
места за отдих, спорт и
туризъм като хотели,
плажове, спортни центрове,
гимнастически зали и други
за хора с увреждания

Мерки

Финансиране по
програмата на мерките за
закрила на деца с изявени
дарби
Оказване на експертна и
методическа помощ

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката
МОН
МК
Кметове на
общини

Брой на деца обхванати в
програмата
Брой реализирани проекти

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси

Насърчаване на
Финансов риск
творческите изяви на
деца с увреждания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

Разширяване и
обогатяване на
възможностите за
включване в

Финансов риск

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Брой на включените участници Създаване на интерес Не се
по Програмата в спортни
и формиране на
идентифицират
занимания
навици за спортни
рискове
занимания

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Реализиране на ученически ММС, МНО, 2014 г. –
игри за ученици с увреден БПА, СФГБ, 2015 г.
слух, нарушено зрение, и СК
физически увреждания на
ЦНС

Брой участници с увреждания, Подобряване на
обхванати в системни
спортни резултати
занимания в етапите на Игрите

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции

Финансиране на
международния спортен

Брой участници в състезанията Постигане на високи Степен на
спортни резултати от подготовка

Регулярно провеждане на
консултации

Финансиране на държавния ММС, БПА,
спортен календар на БПА и СФГБ
СФГБ

2014 г.
2015 г.

Брой на проведени състезания
от БПА и СФГБ
Брой участници в държавния
спортен календар

4. Насърчаване на спортните Реализиране на програми: ММС, БПА,
организации за предоставяне „Спорт за деца с
СФГБ,СК и
възможности на деца с
увреждания и деца в риск” организации
увреждания за участие в
и „Спорт за децата в
спортна дейност, чрез
свободното време“
разнообразяване на спортни
дисциплини и спортни игри
5. Формиране на
специализирани отбори,
съставени от хора с
увреждания и смесени
отбори от хора с и без
увреждания
6. Подготвени състезатели за
участие в европейски,

2014 г.
2015 г.

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

ММС
БПА

2014 г . 2015 г.

2014 г.
2015 г.

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Недостатъчен
брой на
профилирани
спортни
специалисти

В рамките на
бюджета на
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№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

световни и параолимпийски календар на Българска
СФГБ
игри и специалните
параолимпийска асоциация
олимпийски игри. Осигурени и Спортна федерация на
бази, треньори и
глухите в България
финансиране

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение
хора с увреждания

Финансови
ресурси
отговорните
институции

ЦЕЛ VIII. ПОВИШАВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИНФОРМИРАНОСТ НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ПРОМЯНА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ СПРЯМО ТЯХ
1. Повишаване степента на
информираност на
обществото за проблемите и
възможностите на хората с
увреждания, промяна на
обществените нагласи
спрямо тях.
Популяризиране на
Конвенцията на ООН за
правата на хората с
увреждания в България

Провеждане на
МТСП, АСП, 2014 г.
информационни кампании АХУ, НПО, 2015 г.
и обучения за повишаване КНСБ
информираността на
обществото и за
популяризиране
Конвенцията на ООН за
правата на хората с
увреждания

Брой проведени събития

2. Създаване на положителни
нагласи в училищната и
родителската общност към
включващото обучение

Организиране на
МОН
родителски групи за
НПО
подкрепа с участието на
родители на деца със СОП
в училищна възраст,
педагогически кадри и
родители, чиито деца учат
с деца със СОП

2014 г.
2015 г.

Брой проведени събития

3. Обучение на служителите от Обучение на служители на АСП
фронт офисите за работа с отдели „Хора с увреждания
лица с увреждания
и социални услуги”

2014 г.
2015 г.

Брой обучени служители

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Осигуряване
Административе
информираност на
н риск
обществото за
проблемите и
възможностите на
хората с увреждания.
Осигуряване
информираност на
лицата с увреждания
за правата им,
съгласно Конвенцията
на ООН за правата на
хората с увреждания
Създадена
Административе
положителна нагласа н риск
към включващото
обучение

Повишаване
капацитета на
служителите на
отдели „Хора с
увреждания и
социални услуги

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

В рамките на
бюджета на
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на
финансиране

Финансов и
В рамките на
административен бюджета на
риск
отговорните
институции,
чрез средства
на ЕС и други
източници на

24

№ Описание на дейностите

Мерки

Отговорни
Срок за
институции изпълнение
на мярката

Индикатор за продукт
(изпълнени дейности) и
резултат

Индикатор за
Възможна
оказано въздействие
причина за
(постигнати цели)
неизпълнение

Финансови
ресурси
финансиране

4. Актуализиране на
Програмата за гарантиране
правата на децата с
увреждания

Създаване на
ДАЗД
допълнителни гаранции за
децата с увреждания

2014 г.

Изготвена и приета
актуализирана програма

План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г.

Подобрена работа
Финансов и
В рамките на
между институциите административен бюджета на
риск
отговорните
институции
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