ГОДИШЕН ДОКЛАД
за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности
за хората с увреждания 2014 – 2015 г.
С Решение № 168 от заседание на 27 март 2014 г., Министерският съвет прие План за
действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания за 2014 – 2015 г. В
изпълнение на т. 4 от Решението на Министерския съвет по протокол № 48 от 20.12.2007 г.
за приемане на Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания
2008 – 2015 г., е изготвен настоящият Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана
за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г.
През септември 2015 г. със Заповед на министъра на труда и социалната политика е
създадена междуведомствена работна група за изготвяне на национална стратегия за хората
с увреждания в контекста на прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, което е важен приоритет за 2016 година. Целта е в нея да бъдат включени и
обединени основните стратегически документи, засягащи политиката в областта на хората с
увреждания.
Министерството на труда и социалната политика (МТСП), разработи Доклад за
изпълнението на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната
уредба в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013-2014 г.), приет с
Протоколно решение № 12 от 25.03.2015 г.;
Разработен е План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията
за правата на хората с увреждания (2015-2020), приет с Решение на Министерския съвет
(РМС) № 467 от 25.06.2015 г.;
С Постановление № 278 на Министерския съвет от 14 октомври 2015 г. се прие
изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет
за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите
на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания.
По изпълнението на Плана през отчетния период е извършено следното:
Оперативна цел 1. „Създаване на адаптирана към нуждите на хората с
увреждания среда".
В Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. е заложено всички
първостепенни разпоредители с бюджет да заделят средства за осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания: „Първостепенните разпоредители с бюджет по
държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи
по бюджетите им за 2015 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за
реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2014 г.“.
По националната програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул
„Достъпна архитектурна среда“ (НПММБУ), Министерството на образованието и науката
финансира ремонтни дейности в държавни училища в системата на МОН, Министерството
на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на младежта и спорта (ММС) и
Министерството на културата (МК). През 2015 г. в 4 държавни училища са изградени рампи
за хора с увреждания, в 17 са изградени адаптирани санитарни възли за хора с увреждания,
в 19 е извършен ремонт на прилежащата инфраструктура с цел улесняване на достъпа на
хора с увреждания, в 6 са изградени асансьорни уредби, а в 11 са доставени и монтирани

платформени съоръжения. Общата стойност на изпълнените дейности по НПММБУ, модул
„Достъпна архитектурна среда“, възлиза на 1 000 000 лв.
По данни на Министерството на културата през 2015 г. е извършен ремонт и
реконструкция в Национално музикално училище „Любомир Пипков” – София, Национална
гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа” – Трявна, Национална художествена
гимназия „Цанко Лавренов” – Пловдив, Националната гимназия за древни езици и култури
„Константин Кирил Философ”, гр. София, Националното училище за танцово изкуство, гр.
София и Националното училище по изкуства „Панайот Пипков”. Завършен е проект за
осигуряване на достъпна среда в „Национален музеен комплекс”. През януари 2015 г. от
МК са разработени и предоставени на кметовете на общини Указания за дейността на
комисиите, извършващи разпределение на годишната държавна субсидия за читалищата по
чл. 23 от Закона за народните читалища, които съдържат актуализирани критерии за
разпределението на държавната субсидия за читалищна дейност. С цел насърчаване
интеграцията на хора с увреждания, в критериите са записани специални текстове –
„Наличие на обществено достъпен сграден фонд и помещения за читалищна дейност, с
осигурен физически достъп за хора с увреждания“, „работа с хора с увреждания и
осигуряване на достъп на тези хора до дейността на читалището“, „работа с представители
на етнически общности“. В процес е обновяване на театрите в страната, завършен е проект
„Газификация и модернизиране на технологичното сценично оборудване на ДКТ „Васил
Друмев” – Шумен. Стартира и изпълнението на Концепцията за промени в нормативната
база във връзка с прилагането на чл. 30 от Конвенцията за правата на хората с увреждания,
участие в културния живот, почивка, свободно време и спорт, мерките по която ще залегнат
в основата на следващата национална стратегия за хората с увреждания.
През отчетния период от Министерството на младежта и спорта е финансирано
изграждането на 50 спортни обекта (спортни площадки) с осигурен достъп за хора с
увреждания.
По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
по Оперативна програма „Регионално развитие“, по проекти за образователна
инфраструктура, през посочения период са изградени 1 рампа за хора с увреждания, 1
санитарно помещение, 3 асансьора, 1 площадка за паркиране на автомобили на хора с
увреждания, обособени са 4 жилищни помещения за хора с увреждания с 8 места. Обновен
е регионален център за работа с деца със специални образователни потребности. По схеми
за изграждане и подобряване на социална инфраструктура са изградени 26 рампи за хора с
увреждания, 12 асансьора, 1 платформа, 13 санитарни възли за хора с увреждания; 16
подемника, 2 пързалки с платформа за достъп, обособени са 2 броя приемни за хора с
увреждания. Изградени, оборудвани и обзаведени са 44 сгради на Центрове за настаняване
от семеен и са изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани 6
Защитени жилища с 12 броя ортопедични легла, 98 ръкохватки за инвалиди, 220 метра
ръкохватки за стени към рампи, 24 метра защитен парапет за рампи, 120 метра парапет с
дървена ръкохватка. По схеми за културна инфраструктура са изградени 1 асансьор и 2
рампи за достъп на хора с увреждания, по схеми за здравна инфраструктура - 6 рампи, 8
асансьора, 2 подемника, 1 платформа-повдигач и 3 санитарни възела за хора с увреждания.
По схеми за подкрепа за подобряване на градската среда са изградени 2 рампи, 6 детски
съоръжения – игри, достъпни за деца с увреждания, скосявания на тротоари и бордюри,
ивици с тактилни вибропресовани плочи. По схеми за подобряване на туристическата
инфраструктура са изградени 1 рампа, 2 платформи, 1 асансьорна уредба и 1 санитарен
възел за хора с увреждания. През новия програмен период е планирано изграждане на още
съоръжения за хора с увреждания с цел подобряване на достъпната среда.
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През 2015 година от Министерството на вътрешните работи (МВР) са изградени
съоръжения за достъп до административните сгради на МВР на хора с увреждания в
столично управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Районна служба
„Пожарна безопасност и защита на населението“ - Перник. При постъпила молба за
издаване на документ за самоличност на неподвижни или трудноподвижни лица, които не
могат да се явят в звената „Български документи за самоличност“, от МВР е организирано
посещение на място от екип с биометрична мобилна станция. През 2015 година са
извършени посещения на адреси, в домове за временно настаняване на лица,
специализирани институци и др. Приетите заявления за издаване на български лични
документи при тези посещения са 2 403, като съответно са издадени заявените документи.
По информация на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в рамките на
Средносрочна рамкова инвестиционна програма през 2015 г. е изградена достъпна
обществена среда в градовете Созопол и Кюстендил.
През 2015 г. продължи изпълнението на програмата за финансиране на проекти за
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждане в културни, исторически и
спортни обекти, която се реализира от Агенцията за хора с увреждания (АХУ) и позволява в
по-голяма степен интегриране на хората с увреждания в обществото. През отчетния период
са финансирани 9 проекта за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с
увреждания до 9 културни, исторически и спортни обекти.
По данни на Столична община, от Общинската комисия по сигурността на спортните
обекти са извършени проверки през февруари и април 2015 г. на спортните съоръжения в
столицата от които е видно, че 7 стадиона и 11 спортни зали са с осигурен достъп за хора с
увреждания. Изграден е достъп за хора с увреждания в 77 училища. Изградени са 11
адаптирани градски спирки, 11 електронни информационни табла с гласово и светлинно
оповестяване на информация за пътниците по трамвайно трасе от бул. „Витоша“ до
трамвайно ухо „Борово“. Монтирани са 1020 броя електронни информационни табла с
гласово и светлинно оповестяване на информация за пътниците на територията на Столична
община. Във всички 34 метростанции има изградени асансьори за хора с увреждания, като в
новоизградените 27 станции са осигурени минимум по два входа с асансьори.
Международно признание за политиката си за осигуряване достъпност на станциите на
Столичното метро, Столична обшина получи чрез специалната награда на Секретариата на
Съвета на Европа в петото издание на конкурса за достъпност на Регионитe 2015 г., в
категорията „Достъпност на условията на живот – сгради, пътища, транспорт“. По данни на
Дирекция „Трансортна инфраструктура“ преференциалните места за паркиране на хора с
увреждания по местоживеене в гр. София са 309 броя. Съгласно регламента на Наредбата за
безплатно денонощно паркиране на пътни превозни средства (ППС) по местоживеене, за
периода от 2012 г. до май 2015 г., общо 456 лица с увреждания са получили право на
паркиране на индивидуално паркомясто. Издадени са 16 724 преференциални карти за
пътуване с масовия градски транспорт и 4 007 карти за преференциално паркиране в зоните
за почасово платено паркиране. Общо за периода 2011 г. – 2015 г. заявления за ползване на
специализиран транспорт за трудноподвижни лица с увреждания са подали 357 ползватели
на услугата. През отчетния период са доставени 106 нови нископодови газови автобуси с
модерни енергоефективни технически параметри и обособени места за хора с увреждания.
Избран е изпълнител за доставка на 110 нови единични автобуси и специализирано
оборудване към тях. На интернет страницата на Център за градска мобилност гражданите
имат възможност да получат информация за вида на превозното средство в реално време,
както и за точните часове, в които пристигат превозни средства с улеснени условия за
достъп.
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По данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията (МТИТС) по Проект 20 „Преустройство на възлови железопътни гари в
съответствие с европейските изисквания”, са извършени ремонти на следните железопътни
гари през 2015 г.: изградени са подходи между пероните за хора в неравностойно
положение на гара Драгоман, тоалетни за пътници и хора в неравностойно положение на
гарите Антон, Христо Даново и Медковец. Извършени са строително-ремонтни работи за
осигуряване на достъпни санитарни възли за лица с инвалидни колички и приспособени
подходи на гара Ботев, ремонтни работи за осигуряване на достъпен санитарен възел за
лица с инвалидни колички и приспособен подход на гарите Долно Камарци, Кунино,
Белово, Волуяк, Благоевград, Мирково, Велико Търново и Дамяница. Приспособени са
подходи на гарите Лакатник, Костинброд, Каспичан, Дъскотна, Стражица и Езерово.
Осигурени са два броя адаптирани подходи до пероните на железопътни спирки Милковица
и Правда. По Проект за „Модернизация на железопътен участък Септември–Пловдив, част
от Транс-европейската железопътна мрежа” са изпълнени следните дейности през 2015
година: гара Септември - в процес на реконструкция е пешеходния подлез на гарата,
изградени са асансьорните шахти, през 2016 г. се очаква инсталирането на асансьори и
тяхното въвеждане в експлоатация. На спирки Ковачево, Звъничево, Синитово и Хаджиево
са изградени част от пероните и рампите, предстои полагане на гумени пешеходни
мостчета, разположени на нивото на релсовия път между пероните. Спирка Мокрище –
изграден е пешеходен подлез, предстои инсталиране на подемни (подвижни) платформи. На
гара Пазарджик е изграден на фаза груб строеж пешеходния подлез, заедно с асансьорните
шахти, предстои инсталирането на асансьори и тяхното въвеждане в експлоатация. На гара
Огняново предстои инсталиране на конструкцията и асансьорите, в спирка Кадиево е
извършена рехабилитация на съществуващия подлез и са инсталирани подемни (подвижни)
платформи, предстои въвеждането му в експлоатация. На гара Тодор Каблешков е изграден
пешеходен подлез, оборудван с асансьор на всеки излаз, предстои въвеждане им в
експлоатация, в спирка Прослав (квартал на град Пловдив) са изградени перони и рампи за
подход към тях. На около 150 м от спирката е изградена пасарелка, съоръжена с два
асансьора, като през 2016 г. се очаква тяхното въвеждане в експлоатация. Подходите към
всички пешеходни мостчета, асансьори на пасарелката и подлезите в участъка Септември Пловдив са съоръжени с рампи, които обезпечават безпрепятствения маршрут в съответната
гара или спирка. За осигуряване на безопасността на пътниците са предвидени визуални
цветово контрастиращи и противоплъзгащи означения по ръба на перона и тактилни
предупредителни означения. При изпълнение на договора по проект „Реконструкция и
електрификация на железопътната линия Пловдив–Свиленград в участъка Първомай Свиленград” са извършени строителни работи, с които е постигнато удовлетворяване на
изискванията на нормативната уредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните
територии и внедряване на техническата спецификация за оперативна съвместимост
(ТСОС) по отношение на подсистема „Лица с намалена подвижност” за конвенционалната и
високоскоростната железопътни системи”, приета с Решение на Европейската Комисия. В
обхвата на трасето попадат гари и спирки, при които са изпълнени изискванията, както
следва: гара Димитровград - изпълнена е цялостна рехабилитация на Приемно здание блок
Б и С и околните пространства. В тях са изградени тоалетни за лицата с намалена
подвижност и е осигурен достъп с асансьори на различните нива. Пешеходният подлез е
рехабилитиран изцяло и са изградени асансьори до всеки перон. На спирка Черногорово е
изградена водеща ивица и тактилна маркировка по цялата дължина. За обслужване на
лицата с намалена подвижност е означен маршрут за придвижване от паркинга до перона с
необходимата маркировка и рампи. На гара Нова Надежда е изградено ново приемно
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здание. Предвидена е тоалетна за обслужване на лицата с намалена подвижност и
пешеходен надлез с асансьори за лицата с намалена подвижност. Спирка Константиново е с
изградена нова спирка с един перон с водеща ивица и тактилна маркировка по цялата
дължина. За обслужване на лицата с намалена подвижност към спирката е изпълнен
паркинг и подход с рампа, предвиден е пешеходен подлез – тип прокар. На гара
Симеоновград се изгражда ново приемно здание с рампи за лицата с намалена подвижност
от паркинга до сградата и до перона, с тоалетна за обслужване на лицата с намалена
подвижност. На спирка Преславец е изградена водеща ивица и тактилна маркировка по
цялата дължина. За обслужване на лицата с намалена подвижност е означен маршрут за
придвижване от паркинга до перона с необходимата маркировка и рампи. На спирка
Харманли - централна е изградена водеща ивица и тактилна маркировка по цялата дължина,
за обслужване на лицата с намалена подвижност е означен маршрут за придвижване от
паркинга до перона с необходимата маркировка и рампи. На гара Харманли, спирка Бисер е
изграден нов перон с водеща ивица и тактилна маркировка по цялата дължина и
необходимите рампи и подходи за лицата с намалена подвижност. Означен е маршрут за
придвижване от паркинга до перона с необходимата маркировка и рампи. На гара Любимец
е изградено ново приемно здание с рампи и тоалетна за лицата с намалена подвижност.
Изградени са двойни перони с дължина 220 метра с водеща ивица и тактилна маркировка по
цялата дължина. Изградена е пешеходна пасарелка с излаз на пероните и на двете съседни
улици за обслужване на пътниците и жителите на град Любимец с асансьори. На гара
Свиленград са изградени два нови перона островен тип, и един брой предгаров означени с
водеща ивица и тактилна маркировка по цялата дължина, изградена е пешеходна пасарелка
с излаз на пероните и на двете съседни улици за обслужване на пътниците и жителите на
град Свиленград с асансьори. За осигуряване на равни права за достъп до железопътен
транспорт на лицата с увреждания и лицата с ограничена подвижност, през 2015 г. са
утвърдени „Правила за достъп до железопътен транспорт и обслужване на лица с
увреждания и лица с ограничена подвижност“. Осем влака ежегодно се движат с включени
специализирани вагони за превоз на лицата с намалена подвижност. В специализираните
вагони са обособени места за лица с намалена подвижност както и санитарни възли,
отговарящи на международните стандарти. Пет нови спални вагона разполагат с по две
кабини, специализирани за превоз на лица с увреждания. Двадесет и три електрически
мотриси, които се движат по различни маршути в страната са оборудвани с подвижни
сгъваеми рампи, пригодени за лицата с намалена подвижност.
Изпълнителна агенция „Морска администрация“ е с осигурен равен достъп за хора с
увреждания до всички обществени сгради, предоставени й за управление и стопанисване.
Във връзка с изискванията за обслужване на пътниците с ограничена мобилност на всички
международни летища са осигурени съоръжения за придвижване на хората с ограничена
мобилност, изработени са писмени процедури за тяхното обслужване, както е осигурена
визуална и допълнителна информация, включително информационни табели.
В действащото законодателство и разрешителните актове на Съвета за електронни
медии (СЕМ), свързани с доставянето на медийни услуги, са предвидени механизми за
даване на възможност на хората с увреждания да упражняват правото си на свобода на
изразяването, включително свободата да търсят, получават и споделят информация и идеи,
наравно с всички останали, като използват предпочитани от тях форми на комуникация. По
данни на СЕМ е разработена държавна стратегия за достъпност на информационните
услуги, налична е ефективна нормативна база, задължаваща всяка медия да осигурява част
от информацията по адекватен и подходящ начин за хората с различни видове увреждания.
Законовите изисквания към Българската национална телевизия (БНТ) и Българското
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национално радио (БНР) намират конкретни стойностни изражения в издадените от СЕМ
индивидуални лицензии. Предвидено е изпълнение на програмна характеристика
„Предавания, подпомагащи интеграцията на групи в неравностойно положение и на
рискови групи”. Те осигуряват възможността на хората с увреждания да упражняват
правата си, включително на правото на достъп до информация. СЕМ, чрез осъществяването
на надзор по спазване на изискванията на Закона за радиото и телевизията и условията на
издадените цифрови лицензии, може да дава задължителни указания на доставчиците на
медийни услуги, както и да налага имуществени санкции. По време на предизборната
кампания през 2015 г., за избори на органи на местно самоуправление и за реализирането на
националния референдум Съветът за електронни медии обърна внимание за спазването от
страна на доставчиците на медийни услуги на изискванията за предоставяне на
жестомимичен превод и субтитри, с цел осигуряване на достъп и по-добра информираност
на хората със зрителни и слухови увреждания. За програмите на Българската национална
телевизия и Българското национално радио са отчетени времевите територии, посочени в
Споразуменията, сключени на основание чл. 189, ал. 4 от Изборния кодекс. Изследвани са
възможностите, предоставени от медиите за възприемане на предизборните агитационни
послания и достъп до съответната програма от лица със слухови и зрителни увреждания,
чрез използването на специализирани субтитри, език на знаците, аудиоописание,
аудиосубтитри. От БНТ е осигурен жестомимичен превод на предизборните дебати в
следобедните диспути по време на предизборната кампания за органи на местно
самоуправление и за провеждането на националния референдум. По мнението на СЕМ,
такъв обаче е необходим за централна емисия „Новини“, предаванията „Панорама“ и
„Референдум“. Отчетено е, че програмите на другите телевизии с национален обхват не са с
осигурен превод на жестов език, или пък с придружени субтитри основните новини и
предавания, което е важно условие за достъпа до информация на хора с различни видове
увреждания. Българската национална телевизия осъществява инициативата „Електронни
очи“, като подкрепя амбицията на млади хора със зрителни увреждания да бъдат
независими и активни, да учат, работят и живеят заедно с всички, с активните и
инициативни младежи от федерация „Спорт за хора със зрителни увреждания“. Отчетено е,
че за поредна година мултиплекс операторите, които имат задължението да осигурят достъп
по подходящ начин на хора с увреден слух и зрение до жестомимичен превод,
аудиоописание и специализирани субтутри, не са осигурили тази опция, а това също е
важен неизползван канал за осигуряване на достъп до телевизионните програми с цифрови
лицензии за радиоразпръскване.
И през 2015 г. дружествата в структурата на Съюза на инвалидите в България (СИБ)
от страната, чрез своите членове и доброволни сътрудници участват активно в
разработването и осъществяването на последващ контрол на приеманите от отделните
общини стратегии, планове за развитие и наредби за осигуряване на равни възможности на
хората с увреждания, чрез създаване на адаптирана към нуждите им среда. Това става факт,
както чрез участие на експерти и представители на СИБ в обществените съвети към
Общините или Областните управители, така и чрез организиране на срещи с областни
управители и кметове, на които се разискват конкретни въпроси и се правят предложения за
премахване на съществуващи бариери. По информация на СИБ, налични са държавни и
общински институции, вкл. здравни заведения без осигурен достъп за хора с увреждания.
По инициатива на организации на СИБ, през отчетния период в Горна Оряховица и
Чепеларе са изпълнени конкретни мерки, насочени към осигуряване на достъпна среда.
Проблемът с достъпността на системите за масов градски транспорт продължава да не е
решен напълно както по отношение на спирките, така и на подвижния състав в национален
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аспект. Открит стои и въпроса с поддръжката на асансьорите, предназначени да осигуряват
достъп на лица с намалена подвижност до метростанциите в гр. София, както и с
осигуряването на достъпен маршрут от и до тях от спирките на превозните средства от
редовните линии за обществен превоз на пътници. По информация на СИБ определените от
общинските власти паркоместа за хора с увреждания са недостатъчни в повечето градове в
страната. Затрудненията произтичат и от практиката Наредбите за паркиране на
територията на всяка община да се разработват и приемат от местния общински съвет,
което създава предпоставка за налагане на санкции на водачи на МПС, обслужващи хора с
увреждания както от страната, така и от друга държава – членка на Европейския съюз.
Проблемен остава и въпросът със спазването на изискванията на Регламен № 181/2011 на
Европейския парламент и на Съвета, относно правата на пътниците в автобусния транспорт.
СИБ поддържа сътрудничеството си с Министерство на транспорта и Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), относно осигуряването на достъп в системата на
железопътния транспорт и по-конкретно адаптирането на жп гарите, както и с Летище
София ЕАД във връзка с качественото прилагане на Регламент (EК) 1107/2006 за хора с
увреждания или хора с ограничена подвижност, пристигащи, заминаващи или транзитно
преминаващи през летище. За улесняване предоставянето на достъп до актуална
информация както по отношение на законодателството, така и по въпроси, свързани с
обществения живот, СИБ продължава снабдяването на организационните си структури с
електронна техника и обучението на членовете им за работа с нея, което улесни и връзката
между структурите ни от страната.
През отчетния период с цел осигуряване на достъп до информация, отнасяща се до
правата и задълженията на хората с увреждания, от Националният алианс за социална
отговорност (НАСО) са изработени и публикува 52 електронни бюлетина и 4000
електронни статии в информационен портал за социални политики и услуги. На портала и
фейсбук страницата се публикуват акценти от водещите събития и новини на организацията
и от социалния сектор в страната. Седмичният електронен бюлетин на НАСО се издава и
разпространява 4 поредни години и е водещ информационен инструмент на организацията.
В определения срок за получаване на писма за изпълнение на Оперативна цел № 1 не
се получи информация от общините с изключение на Столична община за изпълнението на
дейностите по изграждане на достъпна среда за хора с увреждания в общински обекти,
осигуряване на обща достъпност на системите за масов градски транспорт и определените
места за спиране и паркиране на моторни превозни средства, управлявани от хора с
увреждания.
Оперативна цел 2. „Промяна на модела на грижа за деца с увреждания от
настаняването им в специализирани институции към грижи в семейна среда”.
През отчетния период от председателят на Държавната агенция за закрила на детето
(ДАЗД) на основание чл. 43б, ал. 1 от Закона за закрила на детето са издадени/подновени
101 лиценза за предоставянето на 141 социални услуги за деца. Издадените лицензи за
предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания за периода са 70 от
които 26 за Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), 13 за Център за
информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца, 12 за мобилен център за работа с
деца, 9 за Дневен център за деца с увреждания, 2 за Център за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания, 3 за социален асистент за деца, 2 за домашен помощник за деца
и 3 за личен асистент за деца. През отчетния период от председателят на ДАЗД са издадени
100 заповеди: 63 за издаване на лиценз, 32 за подновяване на лиценз, 1 за прекратяването
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на лиценз и 4 заповеди, с които е отказано издаването на лиценз. Не са издавани заповеди за
отнемане на лиценз. През отчетния период са изготвени общо 134 становища по постъпили
заявления от доставчици и кандидат-доставчици на социални услуги за деца (66 становища
за издаване на лиценз, 36 становища за подновяване на лиценз, 4 становище за отказ от
издаване на лиценз, 1 за прекратяване на лиценз и 27 становища за изискана от Комисията
допълнителна информация). На основание нормативно изискване за ежегодна отчетност от
2009 г. Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва мониторинг на
дейността на лицензираните доставчици, предоставящи социални услуги за деца. Ежегодно,
чрез специализирана информационна карта, в ДАЗД се събират систематизирани по
утвърдени показатели групи данни за тяхната дейност. През 2015 г., 194 лицензирани
доставчици са изпратили в ДАЗД отчети за дейността си през 2014 г. Не са предоставили
информация за дейността си 12 % от доставчиците на социални услуги за деца, които са с
активни лицензи за периода. Основно това са доставчици, получили лицензи през второто
полугодие на 2014 г, които не са стартирали дейност по издадения лиценз. Постигнато ниво
на отчетност през 2015 г е с 16 % повече в сравнение с 2013 г. и 2014 г., или 88 %. В
подкрепа на семействата с деца с увреждания ежегодно се отчита увеличение в броя на
Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ), които функционират в
общността. Основно доставчиците предоставят по една услуга ЦСРИ, като Асоциация на
родители на деца с епилепсия – гр. София е доставчик на най-много на брой - 4
специализирани Центрове за рехабилитация и интеграция на деца с епилепсия и техните
семейства, в градовете София, Благоевград, Русе и Търговище. Друга подкрепяща
развитието на децата с увреждания и техните семейства услуга е „Дневен център за деца с
увреждания” (ДЦДУ). ДЦДУ заемат пето място в дяловото разпределение на
предоставяните социални услуги за деца от лицензирани доставчици. За 2014 г. е отчетена
дейността на общо 22 броя ДЦДУ или с 4 броя повече в сравнение с 2013 г., като 68,2% се
предоставят от доставчиците като делегирана държавна дейност. Сдружение „Шанс” - гр.
Разлог предоставя и управлява пет услуги в общността, насочени към задоволяване на
специфичните потребности на деца и лица с увреждания. Услугите са тясно свързани
помежду си и показват устойчивост през годините. Мултиплицирани са в страната и
чужбина (Македония). През 2015 г. от председателят на Държавната агенция за закрила на
детето на основание чл. 43 б, ал. 1 от Закона за закрила на детето са издадени/ подновени 2
лиценза за Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. От
проведения мониторинг през 2015 г. на дейността на лицензираните доставчици,
предоставящи социални услуги за деца е установено, че по данни на Агенцията за социално
подпомагане към 31 декември 2014 г. в страната функционират 118 броя ЦНСТ, с капацитет
1 376 места. Отчетена е дейността на общо 17 броя ЦНСТ, като 15 от тях са с финансиране
от държавния бюджет и само 2 се финансират самостоятелно от доставчика. ДАЗД е
бенефициент по проект “Управление на промяната чрез опит и знания”, който приключи
през април 2015 г. Проектът е насочен към развитие на интегрираните услуги в България
чрез обмяна на опит със Северна Ирландия. В рамките на проекта е направено подробно
изследване на статуса на системата за грижи във Великобритания и по-специално на
прехода от институционална грижа към грижи в общността. В изследването са описани
законодателната рамка, финансирането на тези услуги и връзката с други секторни
политики. Акцентира се върху специфичните сфери, които са ключови и важни за процеса
деинституционализация. Допълнително са проведени учебни посещения в Белфаст както на
експертно, така и на национално ниво. През март са проведени учебни посещения в
Белфаст, Северна Ирландия с участието на експерти от Държавната агенция за закрила на
детето, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на образованието и науката и
Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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Министерството на здравеопазването на които е представена английската система за
закрила на детето и социалните услуги за деца и семейства в Северна Ирландия, както и
конкретни практики. През отчетния период са проведени три съвместни обучения в
Пловдив, Варна и Велико Търново по вече утвърдена програма за специалисти. В
обученията са поканени професионалисти от сферите: образование (регионалните
инспекторати по образование), социални дейности (регионалните звена на АСП, ДАЗД),
здравеопазване (регионалните здравни инспекции). През 2015 г. е финализиран примерен
стратегически план за управление на интегрирани услуги в България. Планът е насочен към
подкрепа на семейството и промяна на съществуващия модел на реакция с превенция. През
отчетния период са закрити 1 Дом за деца със физически увреждания (ДДФУ) в гр. Луковит
и 20 Дома за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) – в гр. Търговище, гр. Кермен, с.
Търнава (общ. Бяла Слатина), с. Просторно (общ. Разград), гр. Мездра, с. Медвен (общ.
Котел), 2 в общ. Стара Загора, Берковица, Павликени, Долни чифлик, Сандански, Пордим, 2
в общ. Видин, с. Видраре (обл. София), с. Горски Сеновец (обл. В. Търново), с. Крушари
(обл. Добрич), с. Васил Друмев (общ. Шумен), гр. София. В рамките на Операция „Да не
изоставяме нито едно дете” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП
РЧР), към декември 2015 г. като част от Националната карта на резидентните услуги,
създадена по проект „Детство за всички“, са разкрити следните услуги: 118 центъра за
настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи с увреждания в които са настанени
1285 деца/младежи с увреждания от ДДУИ, ДДФУ, Домове за медико-социални грижи за
деца (ДМСГД) и Домове за деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ); 39 ЦНСТ за деца
без увреждания с капацитет 372 места, в които са настанени 322 деца от ДДЛРГ; 19
защитени жилища (ЗЖ) в които са настанени 121 младежи с увреждания от ДДУИ/ДДФУ; 3
преходни жилища (ПЖ) в които са настанени 23 деца от ДДЛРГ.
През 2015 г. в изпълнение на дейностите по Националната програма за подобряване на
майчиното и детско здраве (НППМДЗ) в лечебни заведения в цялата страна са изградени на
функционален принцип 27 здравно-консултативни центъра за майчино и детско здраве, в
които се предоставят медицински, психологически и други консултации за деца с
увреждания и с хронични заболявания, родилки и бременни с патология на бременността. В
екипите на центровете задължително са включени и социални работници. За осигуряване на
високоспециализирани консултации за деца с определени заболявания в рамките на
НППМДЗ в 11 университетски болници са създадени общо 16 експертни комисии за
комплексно медицинско обслужване на деца с диабет, вродени сърдечни малформации,
вродени лицеви малформации, вродени хематологични заболявания, муковисцидоза,
недоносени деца, онкологични заболявания, детска церебрална парализа и спинална
мускулна атрофия. В Комисиите са включени педиатри, лекари с призната специалност в
областта на съответното заболяване, психолози и др., като е предвидена възможност за
привличане на други медицински и немедицински специалисти при необходимост (логопед,
социален работник, рехабилитатор). Комисиите изготвят индивидуални комплексни
медико-социални планове за деца с хронични заболявания след оценка на здравословното
им състояние и извършват анализ за степента на приложението на плановете. От
Експертните комисии са изготвени индивидуални медико-социални планове на 235 деца
(следва да се има предвид, че лечебните заведения не са предоставили окончателните си
отчети за 2015 г.). През отчетния период са закрити 11 ДМСГД за деца от 0 до 3 години,
като децата от домовете са върнати в биологичните семейства, осиновени, настанени в
приемни семейства или в ЦНСТ. От 11-те ДМСГД три са закрити окончателно, а на мястото
на останалите осем са разкрити нови услуги в рамките на проект "ПОСОКА: семейство“.
През 2015 г. е завършен първия етап от процеса на деинституционализация на децата до 3Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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годишна възраст чрез преструктуриране на 8-те пилотни ДМСГД в общините Габрово,
Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София и Търговище в рамките на проект
"ПОСОКА: семейство“. От 01.10.2015 г. преструктурираните 8 ДМСГД са закрити, а на
тяхно място са разкрити и работят нови услуги, гарантиращи ранната превенция на
изоставянето и правилно развитие на детето в естествената му среда: 8 Дневни центъра за
деца с увреждания; 5 Центъра за ранна интервенция; 7 Семейно консултативни центъра; 8
Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи, в които се отглеждат деца/младежи
с потребност от постоянни медицински грижи; 3 звена „Майка и бебе“; 3 Центъра за
приемна грижа и осиновяване; 8 Центъра за майчино и детско здраве и 3 Центъра за
психично здраве. С особено внимание е подходено към създаването на услуги от резидентен
тип за децата с тежки увреждания, имащи потребност от постоянни медицински грижи. Със
съвместните усилия на Министерството на здравеопазването (МЗ) и Министерството на
труда и социалната политика (МТСП) е разработена концепция и методология за
функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи, в който се
отглеждат деца/младежи с потребност от постоянни медицински грижи като специфичен
вид социална услуга и интеграцията на този вид услуга с лечебните заведения от системата
на здравеопазване. С оглед гарантиране на грижата за децата, настанени в тези услуги, МЗ
финансира чрез Методиката за субсидиране на лечебните заведения за 2015 г., областните
лечебни заведения за болнична помощ в градовете, в които има разкрити такива ЦНСТ за
осигуряване на наблюдение и 24-часова консултативна помощ. През 2015 г. са проведени 8
въвеждащи и 8 надграждащи обучения на персонала на новите услуги. Обучени са 230 лица
във въвеждащото обучение и 239 лица в надграждащото обучение.
По информация на Агенцията за социално подпомагане, през 2015 г. са открити 139
нови социални услуги за деца от резидентен тип, от които 135 Центъра за настаняване от
семеен тип за деца/младежи, в т.ч. за деца/младежи с увреждания, с общ капацитет 1 847
места. Откритите ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, с потребност от постоянни
медицински грижи са 8, като е осигурено финансирането им като държавно-делегирана
дейност, считано от 01.01.2016 г. Общият капацитет на услугите е 64 места. Центровете са
част от пакета иновативни интегрирани услуги, създадени по приключилия през 2015 г.
проект „ПОСОКА: семейство“ на Министерство на здравеопазването, в областта на
деинституционализацията и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3-годишна възраст в
преструктурираните Домове за медико-социални грижи за деца. Към 31.12.2015 г.
откритите и функциониращи социални услуги в общността, държавно-делегирана дейност,
в подкрепа на децата с увреждания и техните семейства са 338, от които: 71 Дневни
центрове за деца с увреждания, вкл. Дневни центрове за деца с увреждания (ДЦДУ) –
седмична грижа; 9 Дневни центрове за деца и възрастни с увреждания; 40 Центрове за
социална рехабилитация и интеграция за деца (ЦСРИ); 111 Центрове за обществена
подкрепа (ЦОП); 122 Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.
Към 31.12.2015 г. броят на децата, настанени в 122 ЦНСТ за деца/младежи с увреждания е 1
330, включително и настанените в центровете, открити през 2015 г. Броят на децата,
ползващи социални услуги в общността, вкл. деца с увреждания, е: 1 947 деца/младежи в
Дневни центрове за деца с увреждания, 411 деца и лица в Дневни центрове за деца и
възрастни с увреждания, 1 686 деца/младежи в Центрове за социална рехабилитация и
интеграция за деца, 5 307 деца и семейства в Центрове за обществена подкрепа, 1 330
деца/младежи в Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания. През
2015 г. АСП продължи изпълнението на мерки и дейности в унисон с провежданата
реформа в социалната сфера, с цел предотвратяване на настаняванията на деца и младежи в
специализирани институции и създаване на нови възможности за подкрепа в общността,
Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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чрез развиване мрежата на социалните услуги за деца и семейства. През отчетния период са
закрити общо 38 децентрализирани специализирани институции за деца. През 2015 г. са
открити 148 нови социални услуги за деца, с общ капацитет 2 127 места, в т.ч. 139 социални
услуги от резидентен тип от които 5 Центъра за обществена подкрепа с общ капацитет 130
места, 3 Центрове за социална рехабилитация и интеграция с общ капацитет 90 места, 1
Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ) с капацитет 30 места, 135 Центъра за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с общ капацитет 1 847 места; 3 Преходни
жилища с общ капацитет 24 места и 1 Кризисен център за деца (КЦ), с капацитет 6 места.
Към 31.12.2015 г. общия брой социални услуги за деца е 513 със 12 312 ползватели. 2 678
деца/младежи ползват социалната услуга в общността от резидентен тип - Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи, която е алтернатива на институционалния
модел на грижа, като 1 330 от тях са деца/младежи с увреждания.
На 01 декември 2015 г. стартира изпълнението на операция „Приеми ме 2015“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Нейната цел е да се усъвършенства
и разшири обхвата на услугата „приемна грижа” и да затвърди нейното предоставяне на
местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент
е поставен към развитие на „специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца,
жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци. Мерките ще допринесат и за
успешната деинституционализация на децата, настанени в специализирани институции.
Бюджетът на операцията е 51 600 000 лв. Конкретен бенефициент е Агенция за социално
подпомагане в партньорство с 82 общини и райони на общини на територията на цялата
страна. Схемата допълва и надгражда приключилият в края на декември 2015 г. проект „И
аз имам семейство” в рамките на ОП РЧР 2007-2013.
Столична община продължава реализирането на приетата от Столичен общински
съвет Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за независим живот”. Към
настоящия момент общият брой на ползвателите на услугите възлизат на 1016 човека, в т.ч.
549 възрастни и 467 деца. От тях 43 деца посещават детска градина, 584 са учащите (вкл.
студенти) и 419 са работещите лица с увреждания, които ползват услугите по Наредбата.
Осигурена е трудова заетост на общо 1075 лица, работещи като асистенти по Наредбата. От
01.12.2015 г. по данни на Столична община в столицата функционират следните Центрове
за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с капацитет 14 места: „Христо
Ботев“ в район Подуяне, „Васил Левски” в район „Подуяне“, „Алеко Константинов” в район
„Надежда“, „Георги Сава Раковски” в район „Сердика”, „Екзарх Йосиф”, в район „Овча
Купел”, „Патриарх Евтимий”, в район „Овча Купел”, „Райна Княгиня” в район „Красна
поляна”, „Баба Тонка Обретенова”, в район „Красна поляна”, „Стефан Караджа” с
потребност от постоянни медицински грижи в район „Сердика“, преходно жилище „Неофит
Рилски” район „Овча Купел” с капацитет 8 места и преходно жилище „Захари Стоянов”,
район „Овча Купел” с капацитет 8 места. През месец март по проект „Социално включване
чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията
на Столична община” е разширено ОДЗ № 13 „Калинка”. Проектът създава възможности и
условия за предоставяне на комплекс от интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години, за
техните родители и бъдещи родители от рискови групи. По проект „И аз имам семейство”,
удължен до 30.11.2015 г. в столична община са постъпили 67 заявления от кандидати за
приемни родители, от които 10 утвърдени кандидати за доброволна приемна грижа и 48
утвърдени кандидати – за професионална приемна грижа. За съжаление има и отказали се
приемни семейства. През месец януари по проект „Изграждане на комплекс за социално –
здравни услуги за деца от 0 до 3 години и техните семейства „Св. Параскева” в Столична
община” са разкрити - Семейно-консултативен център, Център за ранна интервенция и
Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
възможности за хората с увреждания 2014-2015 г.
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дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0 до 7 години и Център за майчино и
детско здраве. От 1 октомври 2015 г. е разкрит ЦНСТ за деца с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи, в който са настанени децата от закритото ДМСГД на същата
територия. По проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на
Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с
ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“, центъра бе обезпечен с
кухненска материална база за две обучителни кухни. По този начин 60-те ползватели с
ментални увреждания на Центъра могат да се възползват от една нова, необходима и
полезна, допълваща услуга „Работилница за кулинарна терапия“, която ще им помогне да
придобият по-голяма самостоятелност при ежедневното приготвяне на храна и ще повиши
шансовете им за успешно социално включване. С Решения на Столичен общински съвет са
преструктурирани и закрити следните социални услуги за деца, младежи и други уязвими
групи: Социален учебно-професионален център (СУПЦ) „Княз Борис I”, считано от
01.08.2015 г., Дом за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 7 години – кв. „Драгалевци“,
считано от 01.10.2015 г., Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20 години
„Асен Златаров“, считано от 01.11.2015 г. и Дом за деца с умствена изостаналост „Дъга“,
считано от 01.01.2016 г. Във връзка с разкриването на нови социални услуги в общността,
включително от резидентен тип за деца с увреждания, свързани с процеса на
деинституционализация са реализирани проектите „Медико-психологически център за деца
и юноши“ и „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими
групи от населението на територията на райони „Люлин” и „Връбница” на Столична
община”. Периодично се извършва супервизия на персонала, с цел подобряване качеството
на грижи в специализираните институции. На територията на Столична община е останал
само 1 дом за деца лишени от родителска грижа - „П. Р. Славейков“, чието закриване
предстои. По мярката за обучение на персонала в специализираните институции в периода
2013 - 2015 г. са проведени 40 обучения с участието на 400 специалисти. По проект
“Подкрепа за изграждане на устойчив модел на резидентни социални услуги за деца и
младежи в Столична община”, реализиран съвместно от Столична община и “Скубат
ЕООД” са проведени обучителни дейности във връзка с реализиране на проекта „Шанс за
децата – разкриване на 13 ЦНСТ, 2 ПЖ и 1 ЗЖ на територията на СО“. В рамките на тази
дейност за периода януари-юни 2015 са проведени 18 еднодневни работни срещи с групи от
новоназначения персонал. Общият брой на участниците преминали подготвителната
програма е 71 души. През 2015 са осъществени 14 посещения на социални работници от
Холандия за оказване на директна методологична и практическа подкрепа на
новоназначения персонал в 16-те резидентни социални услуги в първоначалния период на
адаптация на децата. Резултатите от работата на холандските експерти (най вече по
отношение на справяне с предизвикателно поведение) и обратната връзка от българските им
колеги доказват нуждата от практическо обучение и обмяна на опит и добри практики.
През 2015 г. от Националният алианс за социална отговорност са проведени 16
обучения на персонала в специализирани институции в които са обучени 650 специалиста.
По оперативна цел 3. „Гарантиран достъп да качествено образование на хората с
увреждания”.
По информация на Министерството образованието и науката (МОН), чрез 28-те
ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности (СОП) през учебната 2014/2015 година
са осигурени над 1420 ресурсни учители, психолози, логопеди, учители на зрително
Годишен доклад за 2015 г. за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни
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затруднени деца и рехабилитатори на слуха и говора за ресурсно подпомагане на
обучението на 13 082 деца и ученици със специални образователни потребности. МОН
ежегодно подкрепя провеждането на семинари и обучения за учители и специалисти с
педагогически функции – психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и др.,
работещи с деца и ученици с нарушено зрение в детски градини и училища, както и за
ресурсни учители, подпомагащи деца и ученици със зрителни увреждания в
общообразователна среда. В изпълнение на дейността на ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности ежегодно се организират и провеждат обучения на училищни
екипи в общообразователни училища от самите специалисти в ресурсните центрове. През
отчетния период са организирани 339 обучения за учители, специалисти от различни
общообразователни училища и детски градини, в това число и за родители. Общият брой на
проведените информационни кампании от ресурсните центрове в подкрепа на
интегрираното обучение и за промяна на обществените нагласи към включващото обучение
е 319. Осигурена е подкрепяща среда за провеждане на външното оценяване на държавните
зрелостни изпити за ученици със СОП. Осъществена е координация и са реализирани
дейности за осигуряване на тази подкрепа (включително учители консултанти, удължено
време за изпитите, материали на брайлов и на уголемен шрифт, жестов превод) за участие в
националното външно оценяване (IV, VII и VIII клас) на учениците със специални
образователни потребности. Създадени са условия за явяване на тези изпити на общо 90
ученици с нарушено зрение, използване на изпитните материали на уголемен шрифт, за 100
ученици с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия. Осъществена е
координация и са реализирани дейности за осигуряване на подкрепяща среда (включително
учители консултанти и удължено време за изпитите) за полагане на държавните зрелостни
изпити на общо 150 зрелостници със СОП, включително 24 ученици с нарушено зрение.
През 2015 година са приключени дейностите по проект „Включващо обучение” по
Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския
социален фонд (ЕСФ). Проектът се изпълнява в партньорство с ресурсните центрове, както
и с национално представителни организации на и за хората с увреждания. За първи път е
поставен фокус върху ранното разпознаване и ранното въздействие на децата в детските
градини с оглед превенция на обучителни трудности. Изграден е модел за повишаване на
капацитета на общообразователните училища за осъществяване на включващото обучение,
апробиран е модел за реформиране на специалните училища за деца със сензорни
увреждания с цел превръщането им в институции, подпомагащи процеса на включване в
общообразователна среда. Заложен е нов модел на организация и функциониране на
помощните училища-интернати, чрез който е закрит интерната в едно помощно училище и
е осигурено съвременно обучение и комплексна подкрепа на децата с множество
увреждания. В резултат от изпълнението на проекта е създаден модел на включващо
обучение с активното участие на всички заинтересовани страни. В 84 пилотни
общообразователни училища са обхванати деца и ученици със СОП, както следва: за
учебната 2013/2014 година – 1734, за 2014/2015 година – 1487; назначени са екипи от
специалисти – 95 психолози, 191 ресурсни учители, 64 логопеди, 9 учители на деца с
нарушено зрение и 3 слухово-речеви рехабилитатори в зависимост от потребностите на
децата и учениците. Във връзка с процеса на деинституционализация чрез една от
дейностите на проект „Осигуряване на подкрепяща среда от психолози, ресурсни учители и
др. специалисти за деца и ученици, лишени от родителски грижи и ползващи услуги от
резидентен тип, включени в процеса на деинституционализация” са утвърдени пилотни
детски градини и училища в близост до новите услуги от резидентен тип – центрове за
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настаняване от семеен тип и защитени жилища. В 22 пилотни училища и 1 ОДЗ в близост са
обхванати 156 деца и ученици – за учебната 2014/2015 година и 102 за 2015/2016 година. В
тези училища са назначени 18 психолози, 19 логопеди и 22 ресурсни учители за
подпомагане на обучението. По същия проект са изградени кабинети в утвърдените
пилотни детски градини и училища, оборудвани с необходимата техника и материали за
работа и подкрепа на децата за включването им в образователния процес. През 2015 година
е осъществен интензивен процес на интегрирано обучение на децата и учениците със
специални образователни потребности: интегрирано се обучават 13 082 деца и ученици. Те
се подпомагат от 1420 ресурсни учители от ресурсните центрове - психолози, логопеди,
учители на зрително затруднени деца и рехабилитатори на слуха и говора. На всяко дете и
ученик със СОП и/или с хронични заболявания е осигурен достъп до обучение по учебните
програми на съответната детска градина и училище, като в зависимост от образователните
им потребности за тях се осигурява обучение по индивидуална образователна програма и
екип от специалисти. Продължава работата по утвърдените през 2012 г. нови учебни
програми за учениците с множество увреждания, въз основа на които специалистите в
общообразователните училища и в специалните училища разработват индивидуални
образователни програми за всеки ученик в зависимост от оценката на неговите
образователни потребности. През отчетния период са изготвени три нови учебни плана за
децата със СОП: учебен план на помощно училище за обучение на ученици с умствена
изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и множество увреждания - I-VIII клас, учебен план
на средно общообразователно училище за деца с нарушено зрение за обучение на ученици с
нарушено зрение и множество увреждания – I-XII клас и учебен план на средно специално
общообразователно училище за деца с увреден слух за обучение на ученици с увреден слух
и с множество увреждания – I-XII клас. В сферата на висшето образование (по данни на 42
от общо 51 висши училища), през календарната 2015 година, е извършено актуализиране на
учебни планове и програми, които да повишат квалификацията за работа с лица със
специални образователни потребности в 17 от 42 висши училища (ВУ). Това са ВУ, които
обучават студенти в области на висшето образование „Педагогически науки“, „Социални,
стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Изкуства“. В 31 от 42 висши
училища е осигурена възможност за стаж в реални условия за лица със специални
образователни потребности. Дейности по осигуряване на достъпна архитектурна среда през
отчетния период са извършени в 15 висши училища, като в общо 31 от 42 училища има
осигурена достъпна архитектурна среда за хора със специални образователни потребности,
изградена в предходни години.
При извършена проверка по сигнал през месец юни 2015 г. в Помощно училище
„Стефан Караджа“ – гр. Пловдив, относно инцидент с дете, приело лекарства без
наблюдение, инспектори от Държавната агенция за закрила на детето, Главна дирекция
„Контрол по правата на детето” констатират пропуски по отношение на разработената
вътрешна документация свързана с движение на лекарствените средства и реда за
приемането им от учениците. Установено е, че в пансиона към училището не са създадени
достатъчно добри условия за посрещане на индивидуалните потребности на децата с
увреждания от ЦНСТДМУ – Стамболийски и не е гарантирана напълно тяхната сигурност и
безопасност във вечерните часове. При повторна проверка през януари 2016 г. е
констатирано, че съществуващите проблеми са отстранени.
По информация на Министерството на културата през 2015 г. в училищата по
изкуствата и културата се обучават интегрирано 73 деца със специални образователни
потребности. На 52 ученика е осигурен ресурсен учител. Учениците със СОП получават
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стипендии, в това число и стипендии за деца с изявени дарби по Програмата на мерките за
закрила на деца с изявени дарби.
Асоциацията на родителите на деца с увреден слух в началото на всяка учебна година
подпомага закупуването на учебници и учебни пособия за ученици и студенти. През 2015 г.
са закупени учебници и учебни пособия на 82 ученици и студенти от цялата страна и 8
кабинета за рехабилитация на слуха и говора в София, Варна, Враца и Велико Търново.
АРДУС подпомага закупуването на учебни помагала за сираците и полусираците от Средно
специално училище за деца с увреден слух “Проф. д-р Дечо Денев” в град София, както и 81
семейства на деца и младежи с кохлеарни импланти за закупуване на част от необходимите
им батерии. Асоциацията е партньор на Министерство на образованието и науката по
проект „Включващо обучение”. В изпълнение на дейност по проекта АРДУС oрганизира
семинар на тема "Съвременни тенденции и перспективи на включващото обучение на
ученици с увреден слух" през месец май в София с участието на 100 човека, специалисти от
пилотните училища от цялата страна, работещи в областта на приобщаването на децата и
учениците с увреден слух в общообразователни училища и родители. По данни на
Асоциацията, на 132 деца и младежи са осигурени допълнителни индивидуални часове за
рехабилитация на слуха и говора и подпомагане в учебния процес. Осигурена е
сурдопедагогическа помощ за подготовка и явяване на изпити по време на семестрите на 20
студента с увреден слух. Индивидуални курсове по английски и немски език, арттерапия и
рисуване са посетени от 14 младежи с увреден слух. На 5 човека е осигурена
психологическа помощ и консултация. По проект „Включващо обучение“, АРДУС
изпълнява дейности в часа на класа по метода на груповия тренинг, изграждане на екип,
неформално лидерство в 7 училища, в които се обучават деца с увреден слух.
Подпомогнати са педагогическия колектив - учители, ресурсни учители, педагогически
съветник, проведени са срещи с родители от същите 7 училища с участието на психолог и
рехабилитатор на слуха и говора.
По оперативна цел 4. „Осигуряване на комплексна медицинска и социална
рехабилитация, помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински
изделия”.
Хората с увреждания имат право на целева помощ за покупка и ремонт на помощни
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците по чл.
35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ). Медицинските условия,
експлоатационните срокове и необходимите медицински документи за помощните
средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (ПСПСМИ), за които лицата
ползват целева помощ, са посочени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания (ППЗИХУ). Целева помощ се отпуска въз основа на заявлениедекларация, подадена до дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес. За 2015 г.
изплатените от Агенцията за социално подпомагане (АСП) финансови средства за
осигуряване на целева помощ за помощни средства, приспособления и съоръжения и
медицински изделия за хората с увреждания са в размер на 52 004 609 лв. за 9 836
средномесечен брой лица. С цел осъществяване на контрол върху дейността на търговците
на ПСПСМИ и на предлаганите на пазара ПСПСМИ, от Агенцията за хората с увреждания
(АХУ) са извършени 276 проверки. През отчетния период от Агенцията за социално
подпомагане са изплатени месечни добавки за социална интеграция (парични средства,
които допълват собствените доходи и са предназначени за покриване на допълнителни
разходи за транспортни услуги, за информационни и телекомуникационни услуги, за
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обучение, за достъпна информация, за балнеолечение и рехабилитация, за диетично хранене
и лекарствени продукти) в размер на 138 466 700 лева. По Правилника за прилагане на
Закона за интеграция на хората с увреждания в страната средномесечно е оказана подкрепа
на 524 504 лица с увреждания, в това число на 21 602 деца с увреждания.
Националният съвет за интеграция на хората с увреждания продължи своята активна
дейност и през 2015 г., което е поредния положителен пример за успешно взаимодействие
между изпълнителната власт и неправителствения сектор.
Агенция за хората с увреждания осъществява социално-икономическа защита на
хората с увреждания като осигурява средства за изплащане на целеви помощи за
жестомимични услуги за хора с увреден слух, целеви помощи за придружители на
трудноподвижни лица, за придружители на слепи, на лица с интелектуални затруднения и
психични разстройства и лица със сляпо-глухота. През 2015 г. по сключен договор на
Агенция за хората с увреждания със Съюза на глухите в България са изплатени целеви
помощи за жестомимични услуги на 4 239 правоимащи лица с увреден слух в размер на 210
485 лева. По договор със Съюза на слепите в България са изплатени целеви помощи за
придружител на слепи на 8 975 правоимащи лица с увредено зрение в размер на 447 700 лв.
По договори със Съюза на инвалидите в България и Център за психологически изследвания
са изплатени целеви помощи за придружител на 16 969 трудноподвижни лица в размер на
848 450 лв. По договор с Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения са
изплатени целеви помощи на 6 877 правоимащи лица с интелектуални затруднения в размер
на 343 820 лв. С цел осъществяване на контрол върху дейността на търговците на ПСПСМИ
и на предлаганите на пазара ПСПС и медицински изделия, през отчетния период от АХУ са
проверени 276 търговци с 354 обекта на територията на страната.
По данни на Министерството на здравеопазването, политиката за профилактика на
вродените аномалии и генетични дефекти се реализира чрез Наредба № 26/2007 г., въз
основа на която МЗ осигурява, чрез средства от държавния бюджет провеждането на масов
неонатален скрининг за три тежки заболявания - вроден хипотиреоидизъм, вродена
надбъбречнокорова хиперплазия или фенилкетонурия, които при навременно започнато
лечение осигуряват правилно развитие на засегнатите деца. По Националната програма за
подобряване на майчиното и детско здраве стартира финансирането на изследвания в
рамките на биохимичен скрининг за бременни за оценка на риска от раждане на дете с
болест на Даун, други анеуплоидии, спина бифида, аненцефалия и тежък дефект на
коремната стена. Необходимите реактиви и консумативи за изследванията се осигуряват от
МЗ по реда на Наредба № 26/2007 г. Изследванията се извършват в 5 университетски
болници в София, Варна, Пловдив, Плевен и Стара Загора. По програмата са извършени 3
507 изследвания. По Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана
чрез финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Норвежкия финансов механизъм, са осигурени средства за обновяване на
апаратурата и обучение на медицинските специалисти от акушеро-гинекологичните и
неонатологичните отделения в областните и университетски болници. С цел ранна
диагностика и превенция на увреждания на слуха при новородени чрез финансиране от
бюджета на НППМДЗ е въведен масов универсален неонатален слухов скрининг за
новородени. Скринингът се провежда в 97 лечебни заведения в цялата страна, които имат
разкрити АГ и/или неонаталогични структури. По Програмата са извършени 6 852
изследвания на новородени (предоставените от МЗ данни не са окончателни поради факта,
че лечебните заведения не са предоставили окончателните си отчети за 2015 г.)
По данни на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) през 2015 г.,
продължава реализацията на „Майчино здравеопазване” за здравноосигурени майки. Целта
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на програмата е ранно откриване на заболявания и усложнения у бъдещата майка и плода.
Тя обхваща профилактичните прегледи за периода от диагностициране на бременността до
42-я ден след раждането. В нея са включени прегледи и изследвания за проследяване на
бременността, заплатени от НЗОК. Програмата се изпълнява от лекар (общопрактикуващ
или акушер-гинеколог), сключил договор с НЗОК, който е избран от бременната жена. При
рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” задължително се изпълнява от
специалист акушер-гинеколог. За периода януари - ноември 2015 г. от бюджета на НЗОК по
програма „Майчино здравеопазване“ са извършени 359 183 прегледа в специализирана
извънболнична медицинска помощ на 38 719 лица и 5 973 прегледа в първична
извънболнична медицинска помощ на 979 лица. Всяко здравноосигурено лице и през 2015 г.
има възможност да избира лечебно заведение за специализирана извънболнична
медицинска помощ на територията на цялата страна, сключило договор с НЗОК за пакет
„Физикална и рехабилитационна медицина“. През отчетния период са извършени 200 313
физиотерапевтични курсове по медицинска рехабилитация в извънболничната медицинска
помощ в полза на задължително здравноосигурени лица. Извършени са 196 374
специализирани медицински прегледа, и 3 924 474 процедури. През отчетния период на
задължително здравноосигурените лица е оказана медицинска рехабилитация в рамките на
10 клинични пътеки включващи физикална терапия и рехабилитация при първични
мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия, на болести на централна нервна
система, след инфаркт на миокарда, след сърдечни операции, при детска церебрална
парализа, при болести на периферна нервна система, при родова травма на централна
нервна система, при родова травма на периферна нервна система, при болести на опорнодвигателен апарат и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно
състояние. През 2015 г. преминалите по тези клинични пътеки задължително
здравноосигурени лица са 138 411. От НЗОК са заплатени 53 394 медицински изделия в
условията на болнична помощ, които се заплащат извън стойността на клиничните пътеки.
На основание чл. 13в от Кодекса за социално осигуряване лицата, осигурени за общо
заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, имат право на
парични помощи за профилактика и рехабилитация, ако за тях са внесени или дължими
осигурителни вноски за тези рискове за период от 6 календарни месеца, предхождащи
месеца, през който се провежда профилактиката и рехабилитацията. Право на помощите за
профилактика и рехабилитация имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност,
ако не са навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО и не са осигурени. Паричните
помощи за профилактика и рехабилитация се разходват при условията и по реда,
определени с Наредба № 1 от 13 февруари 2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация, приета от Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт (НОИ). На основание разпоредбите на Наредбата, само при
отпускане на паричната помощ на лица, получаващи лична пенсия за инвалидност и лица с
професионална болест, се изисква представяне и на експертно решение на териториална
експертна лекарска комисия, респ. на Националната експертна лекарска комисия. По данни
на НОИ, през 2015 г., за ползване на парична помощ за профилактика и рехабилитация, 1
225 лица са представили експертни решения с определена 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност.
През 2015 г. Съюзът на инвалидите в България продължава консултирането на лица с
увреждания по повод недоволство от решенията на ТЕЛК, НЕЛК и ТОЛЕК, консултирани
са 174 лица с трайни увреждания. Чрез свои членове и сътрудници Съюза получава
информация относно затрудненията на хората с увреждания при прилагането на действащия
модел на медицинска и социална оценка, както и за проблемите при предоставяне на
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рехабилитационни услуги и отпускане на помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицинските изделия, което подпомага изготвянето на предложения и становища за
промяна на действащите нормативни документи. Ръководството на СИБ инициира общо
становище на национално-представителните организации за включване в предстоящите
промени в нормативната уредба за органите на медицинската експертиза. През 2015 г.
Съюзът на инвалидите в България продължава изплащането на целевата помощ за
придружител на трудноподвижни и тежкоболни хора, регламентирана с чл. 53 на ППЗИХУ
и договора между СИБ и АХУ, по приемането, окомплектоването, обучението и работата с
новосъздадената Автоматизираната информационна система (АИС) на Агенцията за хората
с увреждания. През 2015 г. са разгледани 270 молби за отпускане на парични помощи от
СИБ за лечение и лекарствени средства, необслужвани или частично обслужвани от НЗОК,
на 264 души са раздадени парични помощи. Общата стойност на отпуснатите парични
помощи за периода е 50 722 лева.
Със съдействието на Национална потребителна кооперация на слепите в България е
осигурена рехабилитация на 30 нейни членове.
По оперативна цел 5. „Разширяване възможностите за трудова заетост
при хората с увреждания и включването им в различни програми за осигуряване
на подходящи работни места”.
През 2015 година продължава реализацията на Националната програма за заетост и
обучение на хора с трайни увреждания. Тя е насочена към повишаване пригодността за
заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в бюрата по труда безработни лица с
трайни увреждания или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични
вещества хора в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната
им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото. Приоритетно се включват
лица със и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди, хора със сензорни
увреждания, хора с ментални увреждания. Целева група на програмата са и безработни лица
в трудоспособна възраст, преминали успешно курс на лечение за зависимост към
наркотични вещества, регистрирани в бюрата по труда. Работодателите разкриват работни
места по Програмата за срок от 24 месеца, като приоритетно се включват тези от тях, които
са сключили договор за финансиране по чл. 25 от Закона за интеграция на хората с
увреждания за осигуряване на достъп до работните места, както за приспособяване и/или
оборудване на работни места за хора с увреждания. През 2015 г. в Програмата са включени
в заетост 776 лица с трайни увреждания, средномесечно са заети 1130 лица. Изразходвани
са 6 494 337 лв. По чл. 36, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта в заетост са включени
31 младежи с трайни увреждания. Средномесечно са заети 27 лица, изразходваните средства
са в размер на 71 512 лв. По мерките за наемане на безработни лица с трайни увреждания,
включително военноинвалиди (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) и за наемане на безработни лица с
трайни увреждания на временна, сезонна или почасова работа (чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ), през
отчетния период в заетост са включени общо 266 лица с трайни увреждания.
Средномесечно са заети 154 лица (вкл. лица, устроени на работа през предходната година),
изразходваните средства са в размер на 438 496 лв. За насърчаване развитието на собствен
бизнес от лица с увреждания се реализира Програма „Кредит без лихва за хора с
увреждания”. По програмата се субсидира лихвата на кредитополучатели с увреждания по
Проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране” („ГФМ”). През 2015 г. по Програмата са
възстановени лихвите на 7 лица с увреждания – кредитополучатели, изразходваните
средства са в размер на 2 884 лв.
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В изпълнение на стратегическата и оперативна цел на Министерство на труда и
социалната политика, през 2015 година Агенцията за хората с увреждания
продължава изпълнението на програма „Интеграция на хората с увреждания”. За активни
политики през същата година от страна на АХУ са изразходвани 3 501 113 лева (в т.ч. 225
749 лева за финансиране на проекти за достъпна среда). За финансиране на проекти на
обичайни работодатели са изплатени средства в размер на 264 834 лева ( в т.ч. 142 431 лева,
предоставен трансфер към бюджетни и общински предприятия) за наемане
на 52 безработни лица с трайни увреждания в обичайна работна среда. На 64
специализирани предприятия и кооперациите на хора с увреждания, членуващи в
национално представителните организации на и за хора с увреждания са възстановени 50 на
сто от внесените осигурителни вноски за работещите, влизащи в списъчния брой на
персонала в размер на 699 254 лева. За финансиране на проекти на специализираните
предприятия и кооперации на хора с увреждания са изплатени 1 442 750 лв. Тази мярка е
насочена към осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, технологично
обновяване на материално техническата база, осигуряване на социални контакти, което от
своя страна води до увеличаване производителността на труда. Технологично обновени са
12 специализирани предприятия и кооперации, като са разкрити 27 нови работни места.
Към 31.12.2015 г. са финансирани 34 проекта за започване и развитие на самостоятелна
стопанска дейност от лица с трайно намалена работоспособност в размер на 599 457 лв.
Извършени са 370 бр. проверки на финансираните от АХУ проекти, относно изпълнение на
договорните задължения. За осъществяване на дейности по програма за рехабилитация и
социална интеграция на хора с увреждания са финансирани 20 проекта на организации с
нестопанска цел, в размер на 269 069 лв. Чрез тази програма са интегрирани 3 612 лица с
увреждания.
През 2015 година от контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция
по труда” е осъществен контрол, относно спазване на законовите изисквания на чл. 315 от
Кодекса на труда, чл. 9 а 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
увреждания. Констатирани са 251 нарушения. Най-голям брой нарушения са установени на
територията на областите – Силистра (34 нарушения), София област (26 нарушения),
Благоевград (23 нарушения), София (16 нарушения), Разград (13 нарушения), Ловеч (12
нарушения), Пазарджик (12 нарушения). Съставени са 5 акта за установяване на
административни нарушения.
В сферата на социалното включване по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 са планирани мерки, насърчаващи социалното
предприемачество. Предстои обявяване на операция „Развитие на социалното
предприемачество“ с бюджет 15 млн. лв., чрез изпълнението на която ще се подкрепи
дейността на социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора
с увреждания във връзка с осигуряване на заетост. Ще бъдат допустими и дейности за
социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество, подобряване на капацитета и човешките ресурси. Целта е да се
подобри социалната и професионална интеграция на представители на уязвимите групи
в сектора на социалната икономика чрез обучения и квалификация за лицата, за които се
осигурява заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и
кооперациите на хора с увреждания. Допустимо ще бъде осигуряване на оборудване и
адаптиране на работни места. Чрез изпълнението на операцията ще се повишат
възможностите за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия и
специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, което е важна
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предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на
живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда.
С цел разширяване възможностите за подобряване качеството на живот и достъпа
до заетост на хората с увреждания и техните семейства е планирана операция „Активно
включване“ по ОПРЧР 2014-2020 г. Мерките по нея ще улеснят достъпа до заетост на
уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни
услуги, и допълващи мерки за обучения и последваща субсидирана заетост на уязвимите
групи. Операцията се реализира чрез подбор на проекти и ще бъде с бюджет 20 млн. лв.
Допустими бенефициенти са неправителствени организации, организации,
предоставящи посреднически услуги на пазара на труда, образователни и обучителни
институции и организации, доставчици на социални услуги. Очаква се чрез мерките по
тази операция да бъдат обхванати най-малко 1000 неактивни или безработни
участници, както и най-малко 1000 лица с увреждания над 18 години.
В периода 26-29 март 2015 г. в гр. Пловдив се проведе четвърти Европейски форум за
социално предприемачество с участието на представители на Европейския икономически и
социален комитет, федерации и центрове на социални предприятия от Франция, Испания,
Италия и др.
През 2015 г. от Националният съюз на трудовопроизводителните кооперации (НС на
ТПК) са организирани обучителни семинари за специалисти работещи с хора с увреждания,
както и за работещи хора с увреждания, вследствие на което е повишена тяхната
квалификация. През февруари е проведено обучение на председатели и специалисти,
работещи в специализирани кооперации с включени теми: “Възможности за участие с
проекти в национални оперативни програми и по общностните програми за периода 20142020 г., финансирани от ЕС”, “Насоки и идеи за реализиране на проекти чрез публичночастно партньорство /ПЧП/, както и добри практики по модела на C.R.E.A.M. Bulgaria”,
“Иновативни решения за достъп до бизнес възможности: обществени поръчки,
корпоративни търгове и бази данни с потенциални клиенти”, “Консултации относно
разработване на проекти към АХУ със стопанска и социална насоченост” с участието на 40
председатели и специалисти от ТПКИ. През септември е проведен обучителен курс за
председатели и специалисти на теми: ОП “Конкурентоспособност и иновации”, ОП
“Развитие на човешките ресурси”, Програмата за селските райони, Новости в Методиката за
разработване на проекти към Агенцията за хора с увреждания с 40 участника. През
октомври е проведен семинар с 50 председатели и специалисти от ТПКИ на тема, промени в
нормативните документи по отношение социални и здравни осигуровки, модни тенденции в
конфекционното производство, маркетингови стратегии, а през декември на тема - новата
версия на международния стандарт ИСО 9001:2010 с 40 участника.
През отчетния период Съюзът на инвалидите в България продължава дейността си за
информиране и консултиране на работодатели за действащи програми и проекти, както и
нормативни актове за ползване на преференции. СИБ партнира успешно с Българска
търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на независимите синдикати в
България (КНСБ) и Националния съюз на работодателите за насърчаване на работодателите
да наемат хора с увреждания и за запазване работните места на хора с увреждания. Оказана
е информационна и консултантска помощ на 396 работещи по трудово правоотношение
лица с трайни увреждания за запазване на работните им места или за прилагане на
предписаното в медицинската експертиза трудоустрояване. Консултирани и информирани
са 28 работодатели и 1156 работници (служители) относно правата на хората с увреждания
при работа в обичайна среда и данъчните им облекчения, предвидени в българското
законодателство. Най-често възникналите проблеми при работа на лица със специфични
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възможности по трудово правоотношение са поради съответствието (несъответствието)
между неподходящите условия на труд за работника (служителя) с увреждания, записани в
експертното решение на медицинската експертиза и длъжностната характеристика за
работата. В много от случаите решение е намерено преди разглеждането на въпросите на
институционално равнище (инспекция по труда, съд, синдикати). Според СИБ продължава
да стои открит въпроса с продължаване заетостта на хората със специфични възможности
след изтичане срока на работа по субсидирани социални проекти, ефективността на
програмите за заетост както и със спазването на чл. 315 от Кодекса на труда от страна на
работодателите и ефективността на програмите за заетост. Представители на СИБ участват
при представянето на проект „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“,
реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и изпълнен в
партньорство с Главна дирекция „Труд и социална икономика“, регион Галиция (Испания),
чиито представители също участват в събитието. Съюза участва с предложения и
становища относно измененията и допълненията на Закона за обществените поръчки,
продължава да организира запознаване на обществеността с професионалните възможности
на хората с увреждания чрез организиране на изложби, участие в местни, национални и
международни изложения, както и чрез медиите. Членове на организацията участват при
провеждането на Четвърти Европейски форум за социално предприемачество 26-29 март
2015 г. в гр. Пловдив. От експерти и сътрудници на СИБ през 2015 г. е оказано съдействие
на 127 лица с увреждания при наемане на търговски обекти на пазарите в общините, както
за поставяне на преместваеми обекти, което продължава да е един от разпространените
начини за реализиране на самостоятелна стопанска дейност от хората с увреждания.
Националният алианс за социална отговорност активно участва при формиране на
промените в Закона за насърчаване на заетостта, където през 2015 г. е приет нов текст, с
който в България се създават нормативни условия за въвеждане на нов вид заетост –
„подкрепена заетост“. Успоредно с това НАСО реализира активна дейност за работа с
работодатели извън сектора на специализираните предприятия, с което във все по-голяма
степен се търсят възможности за наемане на хора с увреждания в обичайна работна среда.
През отчетният период от Национална потребителна кооперация на слепите в
България са осигурени 7 работни места по Националната програма за заетост и обучение на
хора с трайни увреждания, от които 3 нововключени безработни лица с трайни увреждания
и едно лице по насърчителните мерки по чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта.
Открити са 39 нови работни места, чрез подкрепа на съществуващи специализирани
предприятия и кооперации на хора с увреждания и социални предприятия. Организирани и
проведени са 4 обучителни семинара за повишаване квалификацията на специалисти
работещи с хора с увреждания.
По оперативна цел 6. „Приоритетно развитие на социалните услуги в
общността. Развитие на алтернативните форми на услуги”.
Националната стратегия за дългосрочна грижа предвижда изграждане на достъпни и
качествени услуги в общността и в домашна среда, които да осигурят възможност за
подготовка и извеждане на възрастните хора и хората с увреждания от специализираните
институции
и
същевременно
да
има
превантивна
роля
по
отношения
институционализацията на тези лица. Основната цел е създаване на условия за независим и
достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на
качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа според индивидуалните им
потребности, при постигне на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и
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ефикасното им предоставяне. В подкрепа на реформата в областта на дългосрочната грижа
е операция „Нови стандарти за социални услуги“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. Една от дейностите по подаденото проектно предложение
включва разработването на проекта на План за действие за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа въз основа на анализ и предложения за социални услуги в
общността и интегрирани услуги за дългосрочна грижа за деинституционализация на
възрастните хора и хората с увреждания. Предвид установената необходимост от
повишаване ефективността и ефикасността на социалните услуги със Заповед на министъра
на труда и социалната политика е създадена междуведомствена работна група за
разработване на проект на Закон за социални услуги. С проекта за нов закон се цели
обединяването на цялата материя относно социалните услуги в единен нормативен акт.
Фокусът е поставен върху подобряване на системата за финансиране и предоставяне на
социалните услуги, на планирането и качеството на услугите и разработване на системи за
мониторинг и контрол на ефективността на предлаганите услуги.
По информация от Агенцията за социално подпомагане, през 2015 г. на територията на
страната функционират 79 специализирани институции за възрастни хора с увреждания,
делегирани от държавата дейност, с общ капацитет 5 427 места. През отчетния период е
извършено намаление в капацитета на 3 Дома за възрастни хора с умствена изостаналост с
общо 18 места. С цел превенция на институционализацията на възрастните хора с
увреждания са открити 37 нови социални услуги от резидентен тип с общ капацитет 368
места и 9 социални услуги в общността, с капацитет от 200 места. Продължава
реализацията на Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ (НП АХУ),
която осигурява заетост на безработни лица, които предоставят грижи в домашна среда на
лица с трайни увреждания с определена чужда помощ. Целта е постигане на социална
адаптивност в рамките на съществуващото трайно увреждане. НП АХУ е със силен
социален ефект за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни
увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. Дейностите й са от голямо значение за
населени места в страната, в които все още не са развити алтернативни на
институционалните грижи социални услуги и хората с увреждания разчитат единствено на
своите близки. НП АХУ се изпълнява в рамките на предвиденият финансов ресурс в
Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) за съответната година. С направените
изменения и допълнения в НП АХУ, утвърдена за 2015 г., се въведоха допълнителни
условия за потребителите на социалната услуга „Личен асистент“, в изпълнение на които
лицата с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност (ТНР) или вид и степен на
увреждане (ВСУ), с определена чужда помощ могат да бъдат включени в Програмата, ако
отговарят и на определени критерии, отнасящи се до тяхното финансово и имуществено
състояние, едно от които е месечният доход на член от семейството за предходния месец преди месеца на подаване на молба-декларацията да е равен или по-нисък от 5-кратния
размер на гарантирания минимален доход (325 лв.), определен с Постановление на
Министерския съвет. Тези условия не се отнасят за деца до 18 г. с ТНР или ВСУ с
определена чужда помощ, както и за лица и деца, изведени от специализирана институция
за лица с увреждания. С решение на Изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане (АСП), по изключение за участие в Програмата могат да бъдат наемани в
дейност „Личен асистент“ и безработни лица, които не отговарят на условията за отпускане
на месечна помощ по чл. 9 от ППЗСП, но полагат постоянни грижи за деца до 18 години,
ако месечният доход на семейството не надвишава трикратния размер на диференцирания
минимален доход. Така, чрез утвърдените критерии за включване в НП АХУ през 2015 г. на
личните асистенти и потребителите на социалната услуга „Личен асистент“, са осигурени
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условия за насочване на ограничения в НПДЗ финансов ресурс за изпълнение на НПАХУ
към най-бедните семейства, в които има лица с трайни увреждания с определена чужда
помощ. През 2015 г. за реализирането на Националната програма „Асистенти за хора с
увреждания” от държавния бюджет са осигурени средства в размер на 8 038 792 лв. и се
реализира само дейност „Личен асистент“. В дейност „Личен асистент“ са включени общо
3 068, в т.ч. лични асистенти на лица – 2 074, лични асистенти на деца – 849, лични
асистенти на деца по изключение - 145. Новоназначените работни лица са общо 763.
Проект „Подкрепа за достоен живот” по схема „Алтернативи” приключи на 28.02.2015
г., а предоставянето на услугата „личен асистент” на 31.12.2014 г. (за 13 115 лица с
увреждания, обслужвани от 12 416 лични асистенти). С обща продължителност над 4
години, проект „Подкрепа за достоен живот“ е най-дълго изпълнявания проект по
Приоритетна ос 5 – ОП РЧР 2007-2013. От първоначалните 19 месеца продължителност и
бюджет от 35 000 000 лв., проектът е удължен на 53 месеца, с бюджет от 171 006 924 лева.
Усвоените средства са в размер на 167 965 751,58 лева. Участниците са общо 21 338
потребители и 20 187 лични асистенти.
През 2015 г. се изпълнява операция „Алтернативи – Фаза 2” - проект „Алтернативи –
Фаза 2“, с конкретен бенефициент АСП с 281 партньори (258 общини и 23 района на
Столична община). По проекта е осигурено предоставяне на социалната услуга „Личен
асистент” на потребителите по проект „Подкрепа за достоен живот“, договорите на които са
прекратени, считано от 01.01.2015 година. Социалната услуга е предоставена на
потребители, живеещи в конкретните общини/райони, в продължение на 4 месеца. По
проекта е осигурена приемственост и надграждане на проект „Подкрепа за достоен живот“
по процедура „Алтернативи“, и е дадена възможност за адекватна социална подкрепа и
грижи за най-уязвимите групи в национален мащаб в периода на изпълнение на
задължителните процедури, предхождащи стартирането на социалната услуга „Личен
асистент” по операция „Нови алтернативи“ (ОП РЧР 2014-2020 г.). Социалната услуга се
реализира в периода от 01.01.2015 г. до 24.04.2015 г. за общо 12 236 оценени потребители
по схема „Алтернативи“, обгрижвани от общо 11 550 лични асистенти. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ е 12 733 165,23 лв., разходвани за пряката дейност по
предоставяне на социалната услуга в домашна среда, които са усвоени в пълния им размер.
По проект „Алтернативи – Фаза 2“ е осигурен плавен преход на предоставянето на услугата
„Личен асистент“ от предходния в новия програмен период. През 2015 г. за лицата от
целевите групи е осигурена среда и предпоставки за кандидатстване и включване
в последователно обявените през отчетната година операции по ОП РЧР 2014-2020 г. „Нови алтернативи“ и/или „Независим живот“.
В края на месец март 2015 г. стартира изпълнението на проект „Нови възможности за
грижа“ по схема „Нови алтернативи“ в рамките на ОП РЧР 2014-2020 г. с бюджет от близо
65 млн. лв. за предоставяне на услугата личен асистент. Бенефициентът Агенция за
социално подпомагане реализира проекта на национално ниво в 28-те области на страната,
като партньори са 264 общини и 23 района на Столична община. В рамките на проекта е
извършена оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа
на която се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и е извършен подбор на
най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидатпотребителите на услугата „Личен асистент” е осъществена в дома им от служители на
дирекциите „Социално подпомагане”, обслужващи територията на съответната община.
Услугите ще се предоставят в продължение на 10 месеца, т.е. до края на месец февруари
2016 година, като към момента 15 430 лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност
за самообслужване ползват услугата „Личен асистент”. За обслужването на тези лица са
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наети 14 556 лични асистенти. Операция „Нови алтернативи“ има за цел осигуряване
непрекъснатост на услугите на лицата с увреждания до стартиране на дейностите по
процедура „Независим живот“. В рамките на тази схема общините и районите на общини в
партньорство с неправителствени организации и доставчици на социални услуги
кандидатстват с проекти за подкрепа на мерки, насочени към развитие на иновативни
интегрирани услуги в общността или в домашна среда за социално включване на хората с
увреждания и лица в невъзможност за самообслужване. Схемата има за цел подобряване
качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване. Процедурата е
иновативна по своята същност и предлага отговор на комплексните потребности,
включително и здравни, на хора с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за
самообслужване. Нейна цел е преодоляването на последиците от социалното изключване и
бедността, както и предоставяне на възможности за връщането на реалния пазар на труда на
лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. Проектите се изпълняват на
територията на общини и райони на общини на територията на Република България.
Минималната стойност на помощта по операцията е 80 000 лв, а максималната – 500 000 лв.
Очакванията са по процедура „Независим живот” услуги да получат 16 000 лица с
увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. За 14 000 от тези лица ще
се подобри достъпа до услуги, ще се разширят услугите, които те получават. До 06.01.2016
г. общият брой на подадените проектни предложения от общини и райони на общини е 277.
По данни на Агенцията за социално подпомагане, през отчетния период е извършен
мониторинг на 21 специализирани институции за възрастни хора с физически увреждания и
14 специализирани институции за възрастни хора с деменция. Тематични проверки за
осъществените през 2014 г. дейности за подкрепа в специализираните институции, чрез
които потребителите са подпомагани в процеса на социализация са извършени в 21
специализирани институция за възрастни хора с физически увреждания, 6 специализирани
институция за възрастни хора с умствена изостаналост и 3 специализирани институция за
възрастни хора с психични разстройства. Извършени са тематични проверки относно
начисляване и събиране на такси от потребителите, настанени в Центровете за настаняване
от семеен тип и начин на разходване и отчитане на личните средства на поставените под
запрещение потребители в 30 ЦНСТ за възрастни с умствена изостаналост и с психични
разстройства, както и една комплексна проверка в Дневен център за възрастни хора с
увреждания. Проверки по дадени задължителни предписания от извършен мониторинг през
2014 г. са извършени в 6 специализирани институция за възрастни хора с умствена
изостаналост и 3 специализирани институция за възрастни хора с психични разстройства.
Проверки по сигнал са проведени в 4 специализирани институция за възрастни хора с
умствена изостаналост, 3 специализирани институции за възрастни хора с деменция, 2
специализирана институция за възрастни хора с физически увреждания и 1 център за
настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства.
По данни на Столична община през 2015 г., 21 районни администрации кандидатстват
с проектни предложения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 20142020 г., схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот“ за предоставяне на
асистентски услуги и специализиран транспорт на хора с увреждания. Към настоящия
момент преобладаващата част от районите са със сключен договор. С решение на Столичен
общински съвет е закрито Защитеното жилище за хора с психични разстройства –
Александровска, което продължава да функционира в с. Подгумер, намален е капацитетът
на Център за временно настаняване „Света София” на 120 места и на Дом за възрастни с
деменция на 78 места, увеличен е капацитетът на Център за социална рехабилитация и
интеграция на инвалиди на 150 места. През 2015 са открити: Дневен център за възрастни
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хора с увреждания – град София с капацитет 30 места, считано от 01.06.2015 г., Защитено
жилище за хора с психични разстройства „Васил Априлов”, в район „Искър” с капацитет 8
места, считано от 01.12.2015 г. и Наблюдавано жилище в град София, район Панчарево, с
капацитет 10 места, считано от 01.09.2015г.
По данни на Централно управление на Съюза на инвалидите в България на 352 лица с
увреждания през 2015 г. е предоставена информация или консултация по телефона, на 97
души - консултации за правата и облекченията на хората с увреждания, произтичащи от
Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за социално подпомагане. През
периода е отговорено писменно на 42 запитвания по различни проблеми на хората с
увреждания. Общо са обслужени 491 лица с увреждания. От структурите на СИБ са
предоставени следните услуги: подпомагане при извършване на социални услуги и помощи,
в т.ч. помощ със стоки и предмети, помощ при социални контакти, помощ при услуги в
бита, помощ при подготовка на документи за ТЕЛК, помощ при попълване на данъчни
декларации, услуги по чл. 53 на 259 282 души; информационно-консултантски и
организационни услуги на 198 961 души; социална интеграция и реализиране на проекти на
34 129 души; социални контакти чрез организиране на масови мероприятия, международна
дейност и социални издания на 214 684 души. Общо от Централно управление и
регионалните и местни структури на СИБ е оказана социална помощ и са извършени
социални услуги на 707 056 лица с увреждания и членовете на семействата им.
Националният алианс за социална отговорност през отчетния период активно участва
в международни събития, реализирани национални и регионални събития с общо над 2000
участници, чрез които е оказано въздействие и подкрепа за развитието на социалните
услуги в общността, както и в разработването на Плана за действие към Национална
стратегия за дългосрочна грижа и в проекта на Закон за социалните услуги. В множество от
тези събития е представен европейски опит и са направени предложения за формиране или
усъвършенстване на местни или национални политики. От Алианса са предоставени
методически указания, обучения и допълнителна информация, според потребностите в
посока предоставяне на социални услуги в домашна среда.
По оперативна цел 7. „Осигуряване на равни възможности за спорт, отдих,
туризъм и участие в културния живот”
През 2015 г. с цел осигуряване на достъп до места за отдих, спорт и туризъм като
хотели, плажове, спортни центрове, гимнастически зали и други за хора с увреждания от
Министерството на младежта и спорта е подпомогнат проект на Федерация „Спорт за хора
със зрителни увреждания“, по който са реализирани 15 прояви по 7 вида спорт от
Държавния и Международния спортен календар с включването на 500 участника.
Средствата предоставени от ММС за изпълнение на проекта са на стойност 20 000 лева. По
програма „Спорт за деца с увреждания и деца в риск“ са одобрени и финансирани 53
проекта на спортни организации в 22 населени места. Обхванати в спортни занимания са
1 800 участника под ръководството на 116 спортни специалисти. Министерството на
младежта и спорта ежегодно финансира ученически игри за учениците от специалните
училища, които се реализират от Българската параолипийска асоциация (БПА) и Спортната
федерация на глухите в България (СФГБ). Игрите дават възможност за изява на децата с
увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната
нервна система. През учебната 2014/ 2015 г. в игрите участват 316 деца. ММС финансира
международния спортен календар на БПА и СФГБ по който през отчетния период са
подготвени 17 състезатели от БПА и 27 състезатели от СФГБ за участие в европейски,
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световни и параолимпийски игри и специалните олимпийски игри. Финансовите средства
предоставени от ММС на БПА са 535 500 лева и на СФГБ – 492 892 лева.
Спазвайки изискванията на Закона за културното наследство, музеите и
художествените галерии в страната осигуряват дни и часове за посещения на различни
категории посетители, като хората с увреждания заплащат намалени цени или се
освобождават от заплащане на входен билет. Държавните и общински музеи осигуряват
безплатен вход за посещения един ден седмично.
По данни на Столична община през 2015 г. са наградени 3-ма параолимпийски
състезатели за завоювани високи постижения в областта на международни състезания –
Параолимпийски Световни игри. Организирани са 10 събития с над 600 участници - деца
със СОП, хора с увреждания, възрастни участници, социално слаби и с различен етнически
произход. По Програмата за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на
физическото възпитание и спорта, са реализирани 24 проекта. Финансирани са 10 проекти
за социалнозначими кампании и домакинства на първенства за хора с увреждания по
Програма за съфинансиране на спортни и младежки кампании и инициативи с участието на
над 2 500 хора с увреждания. Реализирани са над 25 младежки и детски инициативи за
периода 2014 – 2015 г.
През 2015 г. от Министерството на образованието и науката е осигурено право на
едногодишна стипендия за учениците с увреден слух, нарушено зрение, физически
увреждания и увреждания на централната нервна система, които са класирани на конкурси
и състезания, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, която
се приема с Постановление на Министерския съвет за всяка календарна година. Около 300
деца с изявени дарби от държавни училища към МОН и от общински училища, в това число
с увреждания, са стипендианти. Във финалните състезания на специализирани отбори,
създадени от хора с увреждания и смесени отбори от хора със и без увреждания, участват
300 ученици в 12 вида спорт (лека атлетика, тенис на маса, футзал, голбал, волейбол,
шахмат, джудо, голбал, ски, бадминтон, шоудан, дартс) от които ученици с увреден слух (в
4 вида спорт – бадминтон, тенис на маса, футзал и волейбол), ученици с нарушено зрение (в
6 вида спорт – лека атлетика; шахмат; шоудан; джудо; голбал и ски), ученици с физически
увреждания и увреждания на централната нервна система (в 5 вида спорт – тенис на маса;
шахмат; бадминтон; лека атлетика и дартс). С подкрепата на МОН са проведени няколко
национални кампании и програми, инициирани от неправителствени организации и
творчески съюзи, които осигуряват изява и включване на децата с увреждания.
От Министерството на културата е оказано институционално съдействие за
ползването на Летен театър - Пловдив за провеждането на осмото издание на музикалния
фестивал „Надмощие на духа” за хора с увреждания. Културните институции в България
(читалища, библиотеки, музеи и др.) се утвърждават като центрове за неформално обучение
и самостоятелно учене, постепенно увеличават своя потенциал за реално включване на
хората с увреждания в културния живот на страната, за развитие на техните творчески
способности, за достъпа им до културни ценности. По програми на МК за финансиране на
творчески проекти на неправителствени организации през 2015 г. е подкрепено народно
читалище „Луи Брайл” за издаване на книги на брайлов шрифт в размер на 5 000 лв. и
Националния фестивал на художествената самодейност на сляпо-глухите в размер на 900
лв., организиран от Националната асоциация на сляпо-глухите в България.
С цел развитие и подпомагане на проекти за изкуство, култура и спорт на хора с
увреждания и техни организации Агенцията за хора с увреждания финансира 20 проекта на
неправителствени организации с цел преодоляване на социалната изолация на хората с
увреждания и тяхната интеграция в обществото, в които са обхванати 3 612 лица с
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увреждания, като активно са участвали 1 100 лица. В процеса на изпълнение на проектите
са извършени 28 проверки.
Общинските структури на СИБ продължават публичните изяви на сформираните 200
състава на художествената самодейност предимно със собствени средства и дарения.
Голяма част от организациите на СИБ в страната и през отчетния период организират
турнири по шахмат и табла, изложби, фотокътове на ръчно изработени от членовете
мартеници, великденски яйца, картини, гоблени, икони, дърворезба, керамика, бродерия,
кукли с национална носия. В гр. Смолян на 19 и 20 юни тази година се провежда 4-ти
Национален фолклорен фестивал на хора със специфични възможности с участието на 860
човека от 52 български общини и представители от Гърция и Македония. Събитието е под
надслов „В планината на Орфей – 2015" и цели изява на таланта на сцена на хората с
увреждания, осъществяване на социални контакти, и докосване до неповторимия български
дух, съхранен в песните, танците и обичаите. Освен изявите на сцена е проведена изложбабазар с ръкоделия и предмети, изработени от хора с увреждания. Професионално 5-членно
жури с председател Валя Балканска оценява изпълненията. Под надслов „Изкуството
осмисля нашия живот” през юли в Перник се провежда IX Републикански многожанров
фестивал на хора с увреждания с участието на балкански народи. Организатори на
фестивала са Съюзът на инвалидите в България, читалище „Просвета” – кв. Църква и
община Перник. Пилотно издание на Международен фестивал „Несебър без граници“,
имащ за цел да покаже талантите и възможностите на хората с увреждания, е проведен в
началото на септември по инициатива и с подкрепа на община Несебър, Съюза на
инвалидите в България (СИБ) и Сдружение Център за рехабилитация на хора с увреждания
от Караганда, Република Казахстан. През октомври хора с увреждания участват в рали майсторско кормуване, организирано от ОО на СИБ Ямбол с участието на 20 екипажа – от
Ямбол и община Тунджа. В началото на 2015 г. членове на организацията в Мездра са
включени като партньор по проект „Социално включване на хора с увреждания” - „Арт
ателие Мездра” към СНЦ „Жарава” – Враца. В проекта участват десет души с различни
видове и степен на увреждания и за период от 3 месеца учат да изработват предмети от
вълна, хартия, природни материали, които са представени в изложбите в рамките на
празниците „Мездра май” и в читалище „Развитие” – Враца. От Дружествата на СИБ са
организирани туристически излети и екскурзии, групови посещения на музеи, тетри,
концерти. В преобладаващата част от организираните от Съюза на инвалидите в България
прояви участват и лица без увреждания, както в качеството им на изпълнители, така и на
публика, което допринася за повишаване на информираността на обществото за
възможностите на хората с увреждания.
За децата и младежите с увреден слух от цялата страна от Асоциацията на родители на
деца с увреден слух са организирани два летни рехабилитационни лагера - на планина и на
море (в Казанлък и Свети влас). В тях участват 86 човека – деца, младежи и родители, от
които 60 деца и младежи с увреден слух и 4 рехабилитатори. По време на
рехабилитационните лагери ежедневно се провеждат часове по рехабилитация на слуха и
говора, учебни занимания за развиване на умения за работа в екип и комуникация.
Организирани са занимателни образователни игри и спортни занимания. Родителите имат
възможност да се консултират със специалистите и да обменят информация помежду си
относно проблеми, свързани с глухотата и развитието на децата им. По време на лагерите е
организирано посещение на национални обекти, свързани с българската история. АРДУС
участва в проектът Sofia Fun Fest – Фестивал за спорт и изкуство през септември, където на
благотворителен базар са събрани средства с които ще бъде закупена FM системата за
нуждите на Ресурсен център София за обучението на децата с увреден слух. Асоциация на
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родителите на деца с увреден слух реализира проект „Градски диалози“ финансиран от
Агенцията за хората с увреждания и с подкрепата на Столична Община, дирекция Култура.
На 07.11.2015 г. е открита фото изложба "Градски диалози", разположена в градинката на
„Кристал” на открито, където е разгледана от голям брой столичани и гости на столицата.
Изложбата съдържа авторски творби с улична и градска фотография, направена в рамките
на проекта от младежи с увреден слух на възраст от 15 до 28 години.
По оперативна цел 8. „Повишаване степента на информираност на обществото
за проблемите и възможностите на хората с увреждания и промяна в обществените
нагласи спрямо тях”.
През 2015 г. приключи изпълнения от Министерство на труда и социалната политика
проект „Право е не онова, което някой ти дава, а онова, което никой не може да ти отнеме”,
по Програма ПРОГРЕС на ЕС. Разписването на проекта е с цел подпомагане ангажиментите
на МТСП за изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на
нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с
разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания от Република България.
Чрез изпълнението на проекта е постигнато по-добро прилагане на националното
антидискриминационно законодателство с фокус върху признак увреждане,
популяризиране на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, повишаване на
обществената информираност за европейските, международните и националните политики
и законови инструменти в борбата с дискриминацията по признак увреждане, пол, възраст.
Разработени са Наръчник с добри практики за прилагането на Конвенция за правата на
хората с увреждания с акцент чл. 1, 2, 19 и 27, Концепции за промени в нормативната
уредба за прилагане на чл. 1, чл. 2, чл. 19 и чл. 27 от Конвенцията, Комуникационна
стратегия за промяна на обществените нагласи към хората с увреждания. Проведени са
Национална кръгла маса и заседание на Националния съвет за интеграция на хората с
увреждания за 30 членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, три
регионални кръгли маси за 90 експерти общо, работещи в областта на интеграция на хората
с увреждания и четири обучителни семинара за 120 експерти.
Във връзка с изискванията на нормативната уредба и осигуряването на необходимите
условия за достъпна среда до културните ценности и на информация за движимите
културни ценности, разбираема за хората с увреждания, от Министерството на културата са
организирани обучения с музейни специалисти, работещи с публики за осигуряване на
достъп на хората с увреждания до музейните експозиции. Обученията за повишаване на
компетенциите за работа с посетители с допълнителни потребности са проведени на три
етапа през 2014 – 2015 г. в рамките на проект „Евровизия. Музеи представят Европа“ с
участието на над 165 специалисти от цялата музейна мрежа. Част от работната програма на
годишната Национална среща на музеите: „Добри практики“, проведена през 2015 г. в РИМ
– Ямбол на тема „Стратегии и техники за достъпност в музея“, е свързана с въпроса за
осигуряване на достъп на хора с увреждания до музеите, представени са начини за
осигуряване на физически и интелектуален достъп до културните ценности, експонирани от
музея. Поради проявения голям интерес към разглежданите въпроси, Министерството на
културата планира и през 2016 г. проведеждане на специализирани обучения за музейни
специалисти, работещи с публики. Чрез мрежата от читалища като най-разпространени
културни институции се делегират дейности за осъществяване на политики за осигуряване
на по-широк достъп до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на
населеното място на хора от всички възрасти и социални групи от населението. Реализират
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се интеграционни процеси, създават се условия за неформално и самостоятелно учене през
целия живот, за равен достъп до човешкото знание, за комуникация и информираност, за
насърчаване на културното многообразие, за преодоляване на дискриминацията, расизма и
нетолерантността, за гражданска активност, както и за приемственост между поколенията.
Изпълняват се държавни задачи за опазване на нематериалното културно наследство.
През 2015 г. от Агенцията за социално подпомагане са организирани 11 семинара, 10
публикации в национални медии, 4 интервюта за национална телевизия, касаещи
информираността на обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания.
Регионалните дирекции за социално подпомагане провеждат ежемесечни пресконференции
за представителите на местните медии, на които предоставят актуална информация за
хората с увреждания, като промени в законодателството, свързани с отпускане на социални
и целеви помощи и добавки, реализирането на национални и местни програми и проекти и
др. През отчетния период са обучени 184 служители в Центъра за развитие на човешките
ресурси и регионални инициативи и други обучителни организации.
Във връзка с повишаване информираността на обществото и осигуряването на широка
обществена подкрепа на дейностите, които се предприемат за реализиране на Стратегията
за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008 - 2015 г., чрез
провеждане на информационни кампании, Конфедерацията на независимите синдикати в
България (КНСБ) реализира редица мероприятия. КНСБ продължава активната си дейност в
заседанията на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, предлага и се
ангажира със становища по законови и подзаконови нормативни актове, както и по
стратегически документи, свързани с правата на хората със специфични възможности
между които Закона за държавния служител, Закона за обществените поръчки. От
Синдиката са предоставени аргументирани становища по въпроси свързани с достъпа до
административни услуги, телекомуникации, достъпен и пригоден за ползване интернет,
развитие и ползване на жестовия език, достъп до култура и спорт. През 2015 г. КНСБ
продължава доброто сътрудничество със Съюза на инвалидите в България при
изработването на позиции и становища по дългосрочни документи и текущо
законодателство, свързани с правата и политиките за хората с увреждания, предоставяне на
консултации на лица с увреждания относно правата и възможностите им за достъпна среда,
образование, намиране на работа, специална трудовоправна закрила, социалноикономическа подкрепа гарантирани от българските и международни правни актове. През
отчетния период от КНСБ и СНЦ „Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д. м.”
е проведена благотворителна кампания „Помогни на дете!”, финансираща подпомагането на
деца, които са загубили родител при трудова злополука, чрез дарение и получаване на
картички с картини на ученици спечелили награди в конкурса за детско творчество. През
януари за седма поредна година е проведен традиционният мащабен социален проект
„Различни, но заедно”. В него се изявяват млади таланти от вокална студия „Дъга Тийн”,
хор „Космическите гласове“, група за синхронно пеене и танци „Импулс“ при Средно
специално училище за деца с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, ученически състави от
училището за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, танцова школа „Ив денс“, фолклорен
ансамбъл „Будители“ и индивидуални участници от столичното 144 СОУ „Народни
будители“. Традиционната за КНСБ и СНЦ „Младежки форум 21 век” благотворителна
инициатива „Подари мартеничка – дари усмивка на едно дете!” през 2015 г. е проведена във
Велико Търново, като 48 възпитаници на Дом за деца лишени от родителски грижи „Пеню и
Мария Велкови” получават мартенички и лакомства за Баба Марта. КНСБ, СНЦ
„Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, д. м.” с дългогодишната подкрепа на
МТСП и традиционни дарители продължава да реализира проекти, станали знакови за
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организацията, каквито са Детския етнофестивал с международно участие и обществените
трапезарии, като през 2015 г. през есенно-зимния сезон е осигурен топъл обяд на 247
нуждаещи се в 13 населени места. За лицата с увреждания е осигурен транспорт за
предоставяне на услугата по домовете. Синдиката популяризира дейността си чрез интернет
страниците си, в. „Учителско дело” и в социалните мрежи.
По данни на Съюза на инвалидите в България за повишаванто информираността на
обществото за проблемите и възможностите на хората с увреждания и създаване на условия
за положителна промяна на обществените нагласи спрямо тях важна роля играе печатното
издание на Съюза. На 6 ноември Съюзът на българските журналисти награждава изданието
с грамота - специална награда 2015 г. - за хуманитарната му мисия в помощ на инвалидите в
България и с плакет. Продължава и поддържането на интернет страницата на СИБ, където
се публикуват изданията на списание "Кураж", информационния бюлетин и новини, имащи
отношение към дейността на СИБ и сродните им организации.
През януари и юли 2015 г. Асоциацията на родителите на деца с увреден слух участва
в заседанията на Управителния съвет на Европейската федерация на родителите на деца с
увреден слух в Дъблин и София. През месец март се издава поредният 25 брой на Бюлетина
на АРДУС. Целта е обмяна на информация и споделяне на натрупан опит от специалисти и
родители в обучението на децата младежите с увреден слух. Полезна информация от
АРДУС се публикува на сайта на организацията и фейсбук, както и в други печатни и
електронни медии. Асоциацията разпространява "Наръчник за педагогическа и
психологическа подкрепа на ученици с увреден слух", предназначен за учители и родители,
както и каталог с фотографии с персоналните презентации на младежите с увреден слух по
проект "Градски диалози".
През отчетния период от Националният алианс за социална отговорност са проведени
24 събития за повишаване степента на информираност на обществото за проблемите и
възможностите на хората с увреждания и промяна на обществените нагласи, както и 7
събития за създаване на положителни нагласи в училищната и родителската общност към
включващото обучение.
От Национална потребителна кооперация на слепите в България са организирани 2
информационни кампании за повишаване информираността на обществото и
популяризиране Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
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