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Аграрният факултет, създаден през 1919 г. като подразделение на Загребския университет, е водеща инсти-
туция за висше образование и наука в областта на селското стопанство и свързаните с него сектори в Репу-
блика Хърватия. Във факултета са се дипломирали и завършили своите специализации и докторати над 12 000 
студенти.

Innovia е частно дружество с нестопанска цел, чиято цел е да предоставя услуги и консултации за равни въз-
можности чрез участието на лица с интелектуални затруднения в качеството на експерти по въпросите на 
уврежданията. Innovia също така консултира предприятия при наемане на лица с увреждания относно повиша-
ване на осведомеността на мениджъри, обучението на наставници, адаптирането на работни места. Освен това 
организацията обучава вече наети или с възможност за заетост лица с увреждания и превежда и предоставя 
информация в достъпен за четене формат.

В изпълнение на своята цел за създаване на възможности за реинтеграция на хората с увреждания в общия 
пазар на труда, BBRZ Österreich предлага мерки за превенция, рехабилитация и интензивна грижа, както и 
здравно консултиране. Нашата гама от услуги в сферата на професионалната рехабилитация цели създаване и 
възстановяване на участието както в трудовия живот, така и в общество. 

Middin е холандска организация, която предлага подкрепа на лица с увреждания от различни възрастови групи, 
защото искаме всички да бъдат част от обществото. Лицата, които подкрепяме, сами решават как да живеят. Те 
могат да правят това, което им харесва - в квартала си и в обществото, заобиколени от хората, които са важни 
за тях, защото да живееш заедно с другите означава да имаш смелостта да мечтаеш и да постигаш целите си 
заедно с тях. Ето затова нашият девиз е „осмеляваме се, действаме, живеем“.

Мисията на нашата дейност се основава на принципа „Ние подкрепяме интеграцията“. Основните задачи са 
свързани с оказване подкрепа и помощ на деца, младежи и възрастни с увреждания в процеса на интеграция в 
ежедневието, облекчаване на семействата и предоставяне на подкрепа при включване на хората с увреждания 
в обществото. Нашите услуги включват жилищен комплекс, целодневна детска градина и занимални, центрове 
за обучение и образование, трудова заетост за възрастни, терапия и консултиране, школа по кормуване за 
лица с увреждания и колеж за обучение на учители в сферата на социалните дейности. 

НАСО е национална централна асоциация, представляваща мрежата на доставчиците на услуги за хора с ув-
реждания в България. Членове на НАСО са също така общините от цялата страна и социално отговорни ком-
пании и предприятия. НАСО работи за създаването и прилагането на социално отговорно поведение, политики 
и дейности в подкрепа на различни социални общности за по-добро качество на живот и ускорено социално 
развитие на България. 

Център Gabrielle е организация с нестопанска цел, която е създадена през 1972 г. от Mutualité Fonction Publique 
Action Santé Social. Лицата с обучителни/ интелектуални затруднения са подпомагани от специалисти в различ-
ни области, като специално образование, професионално обучение, жилищно настаняване, трудова заетост и 
художествена медиация.

Мисията на организацията е да защитава интересите и да подкрепя, насърчава и координира усилията на 
своите членове, специализираните предприятия, за подобряване на условията и разширяване на заетостта на 
хората с увреждания за пълното им включване в обществото. „Националната федерация на работодателите на 
хора с увреждания“ организира различни форми на публични дейности (форуми, семинари и т.н.) и разработва 
проекти, свързани със сектора на уврежданията и фокусирани върху заетостта.

Фондация COPE е доброволна организация с нестопанска цел, която подкрепя около 2000 души с интелекту-
ални затруднения и/ или аутизъм в град Корк и графство Корк в Ирландия. Ние имаме дълга история, изграде-
на с отзивчивост, креативност, качество и иновации в посрещането на нуждите на нашите клиенти. Услугите 
включват ранна интервенция, образование, обучение, отдих, спорт, изкуства, подкрепена заетост, както и 
висококачествена и мултидисциплинарна подкрепа в областта на специализираната медицина и жилищното 
настаняване.

Scuola Viva е център за рехабилитация на хора с увреждания, съставен от дневен център за лица с интелекту-
ални затруднения и център за нехоспитализирани пациенти с физически, неврологични и речеви  увреждания. 
Освен това, Scuola Viva е организация за изследвания и обучение в областта на интелектуалните затруднения. 
Служи също така като школа за културно и професионално обучение на служителите, които се подготвят да 
прилагат най-новите методи на рехабилитация, с акцент върху развитието на личността и социалната интегра-
ция на своите клиенти. 

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) насърчава изравняването 
на възможностите за хората с увреждания чрез ефективни и висококачествени системи за качество на услу-
гите в Европа. EASPD представлява 10 000 организации доставчици на услуги в цяла Европа и в сектора на 
уврежданията.

UPIM е независима, доброволна, непартийна организация за хора с увреждания, която предоставя информация 
и образователна и професионално техническа (функционална) подкрепа за качество на живот на хората с ув-
реждания. Като основател на Центъра за човешки права Загреб и Коалицията за живот в общността, основната 
дейност на Асоциацията е насърчаване на човешките права на хората с увреждания в Хърватия, особено на 
правото на труд, образование и достъпност.

IEA е организация, в която хората с или без увреждания си сътрудничат с цел насърчаване на социалното 
включване на лицата с увреждания. Нейната основна цел е да се планират и изпълняват проекти за социална 
интеграция и рехабилитация в общността на хора с увреждания и оказване на подкрепа във всеки аспект от 
социалната/ обществената сфера. Освен това, съдействаме за провеждане на научни изследвания и социална 
интервенция за насърчаване на равните възможности за гражданите с увреждания. 

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящият документ отразява гледната 
точка единствено на автора. Комисията не носи отговорност за каквото и да е употреба на информацията, 
съдържаща се в документа.

Ние работим заедно, за да се гарантира възможно най-високото ниво на обучение и всеобхватна образованост 
в спокойна среда, в която всеки учащ е приет и включен, с цел да превърнем младите хора в ефективни граж-
дани, уважаващи себе си и развиващи се според своите способности и потребности.
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BITSE Партньорство

 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА  ОБОСНОВКА НА ПРОЕКТА ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ НА ПРОЕКТА

ПРОУЧВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ПРЕХОДА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ЗАЕТОСТ НА ХОРА С УВРЕжДАНИЯ, 
ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ПРОфЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ.

НОМЕР: 2012-1-IE 1-LE004-04901

ХОРАТА С УВРЕжДАНИЯ ЧЕСТО СЕ СБЛЪСКВАТ С БАРИЕРИ, 

ОСОБЕНО ПО ОТНОшЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ1. 

ТОВА ВЪЗПРЕПЯТСТВА ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ УЧАСТИЕ В 

ОБЩЕСТВОТО КАТО ГРАжДАНИ.

ПРОЕКТЪТ BITSE ПО ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ 

ВКЛюЧВА 14 ОРГАНИЗАЦИИ ОТ 10 ДЪРжАВИ-ЧЛЕНКИ НА 

ЕС.

ПРОЕКТЪТ ПРЕДСТАВЯ ЕС В НАй-шИРОК КОНТЕКСТ И 

ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПРОУЧИ И ОПРЕДЕЛИ ОБЩИТЕ БАРИЕРИ 

ПРИ ПРЕХОДА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ЗАЕТОСТ. BITSE 

ВКЛюЧВА УЧАСТИЕТО НА ЛИЦА С УВРЕжДАНИЯ, ТЯХНОТО 

ОБКРЪжЕНИЕ, УЧИТЕЛИ, ИНСТРУКТОРИ, ТРУДОВИ 

НАСТАВНИЦИ, РАБОТОДАТЕЛИ И ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ.

BITSE ИМА ЗА ЦЕЛ ДА РАЗРАБОТИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА 

НАй-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ И ДА ПРЕДЛОжИ ПРЕПОРЪКИ ЗА 

ПРИЛАГАНЕТО ИМ, С НАДЕжДАТА ДА ПОМОГНЕ И ПОДКРЕПИ 

ХОРАТА С УВРЕжДАНИЯ ПРИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА 

БАРИЕРИТЕ.

1 ЕВРОПЕйСКО ПРОУЧВАНЕ НА 
РАБОТНАТА СИЛА. ДОПЪЛНИТЕЛЕН 
МОДУЛ ОТНОСНО ЗАЕТОСТТА НА ХОРА С 
УВРЕжДАНИЯ (LFS AHM) 2002 Г.

ВСЕКИ шЕСТИ ГРАжДАНИН НА ЕС ИМА НЯКАКВА фОРМА 

НА УВРЕжДАНЕ. ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ 80 МИЛИОНА ДУшИ 

СЕ СБЛЪСКВАТ С БАРИЕРИ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ ИЛИ 

ВЪЗПИРАТ ПЪЛНОЦЕННОТО ИМ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

BITSE СЕ СТИМУЛИРА ОТ ПРОфЕСИОНАЛНА 

АНГАжИРАНОСТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПЪЛНО ИЗРАВНЯВАНЕ 

НА ВЪЗМОжНОСТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА С УВРЕжДАНИЯ.

BITSE СЕ ОСНОВАВА НА2:

ª ЗАЧИТАНЕ И ЗАЩИТА НА ЧОВЕшКОТО ДОСТОйНСТВО

ª ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА, ОСНОВАНА НА 

УВРЕжДАНЕ

ª ПРИЗНАВАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С 

УВРЕжДАНИЯ, С ЦЕЛ  ВЪЗПОЛЗВАНЕТО ИМ ОТ МЕРКИТЕ, 

НАСОЧЕНИ КЪМ ГАРАНТИРАНЕ НА НЕЗАВИСИМОСТ, 

ИНТЕГРИРАНЕ И УЧАСТИЕ В жИВОТА НА ОБЩНОСТТА.

НАй-ДОБРИЯТ НАЧИН ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ БЕДНОСТТА 

ЗА ХОРАТА С УВРЕжДАНИЯ Е ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И 

РАБОТА. ДОСТЪПЪТ ДО ЗАЕТОСТ Е ОГРАНИЧЕН, ПОРАДИ 

СТРУКТУРНИ, ЕКОЛОГИЧНИ, ПОВЕДЕНЧЕСКИ ИЛИ 

фИЗИЧЕСКИ БАРИЕРИ.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗАБРАНЯВА ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

СРЕЩУ ЛИЦА С УВРЕжДАНИЯ, НО СЕ ДОКЛАДВА, ЧЕ 

ПРОЦЕНТЪТ НА НАРУшЕНИЯ СРЕЩУ ТЯХ СЕ  УВЕЛИЧАВА 

И ВСЕ ОЩЕ СЪЩЕСТВУВАТ БАРИЕРИ ПРИ ВКЛюЧВАНЕТО 

ВЪВ ВСИЧКИ СТРАНИ ПАРТНьОРИ. BITSE ИСКА ДА 

ПРОУЧИ ТЕЗИ БАРИЕРИ И ДА ПРЕПОРЪЧА СТРАТЕГИИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ.

2 ЧЛЕН 1, 21 И 26 ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС.

ª ДА ПРОУЧИ БАРИЕРИТЕ, КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ 

ПРЕХОДА ОТ УЧИЛИЩЕ КЪМ ЗАЕТОСТ

ª ДА РАЗРАБОТИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА НАй-ДОБРИТЕ 

ПРАКТИКИ ЗА ИДЕНТИфИЦИРАНЕ НА БАРИЕРИТЕ

ª ДА РАЗРАБОТИ ИНСТРУМЕНТАРИУМ НА НАй-ДОБРИТЕ 

ПРАКТИКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БАРИЕРИТЕ

ª ДА СЕ ИЗГОТВЯТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВИшАВАНЕ НА 

ОСВЕДОМЕНОСТТА СРЕД ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ª ДА СЕ ПОДОБРЯТ РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОЦЕСА  

НА ПРЕХОД ОТ УЧИЛИЩЕ  

КЪМ ЗАЕТОСТ 


