
СРЯДА 24.06.2015 г.
Предприети реални стъпки за прилагането 
на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания. Запознаване с изпълнението на 
Първия план 2013-2014 и стратегическите цели 
по изпълнението на Втория план за действие на 
Р България за прилагане на Конвенцията 2015-
2020. Международни стратегически документи, 
формиращи политиката за хората с трайни 
увреждания
Презентация, въпроси и отговори   9:30 – 11:00

Кафе - пауза   11:00 – 11:15

Извеждане на предложения за изменение 
и допълнение на нормативната уредба в 
контекст на Конвенцията за правата на хората 
с увреждания. Представяне на резултатите от 
дискусиите в малките групи
Дискусия и работа по темата в три малки групи 
    11:15 – 13:00

Обяд    13:00 – 14:00

Нормативни актове, регламентиращи 
подпомагането на хората с трайни увреждания. 
Подходи за определяне на целевите групи в 
контекста на медицинския модел
Презентация, въпроси и отговори 14:00 – 15:30

Кафе - пауза   15:30 – 15:45

Специфика на социално-икономическата 
закрила на хората с трайни увреждания
Презентация, въпроси и отговори 15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня 17:15 – 17:30

ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

Надя Анастасова
организатор на обучението

e-mail: nadya_anastasova@chrdri.net
тел.: 0882826674

Обучението се осъществява в рамките на Споразумение между Международния обучителен център на МОТ 
и ЦРЧРРИ

ЧЕТВЪРТЪК 25.06.2015 г.
Оценка на потребностите - изходно положение 
за избор на подходящия вид закрила. Социална 
оценка, социален доклад. Консултативна 
комисия - състав, функции, задачи
Презентация, въпроси и отговори   
         9:30  - 11:00

Кафе - пауза       11:30 – 11:45

Месечна добавка за социална интеграция. 
Целеви помощи за социална рехабилитация и 
интеграция на хората с увреждани и хората с 
трайни увреждания
Дискусия и работа по темата в три малки 
групи        11:15 – 13:00

Обобщение на работата от деня. Оценка и 
закриване на обучението      13:00 – 13:15

Обяд и отпътуване      13:15 – 14:00

За допълнителна информация:

Актуални аспекти по прилагане 
на политиката за интеграция на 
хората с увреждания. Социално-
икономическа закрила на хората с 
трайни увреждания
семинар, 23 - 25 юни 2015 г.
форма на обучение: присъствена

www.chrdri.net

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 
РЕГИОНАЛНИ ИНИЦИАТИВИ

SPSI-FF-10-15

ВТОРНИК 23.06.2015 г.
Пристигане и настаняване в хотелската база на ЦРЧРРИ   12:00 - 13:15

Обяд         13:15 - 14:00
Регистрация на участниците и попълване на въпросник за предварителна самооценка

Запознаване с принципите и разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания и 
прилагането й като част от вътрешното право на Р България. Добри практики
Презентация, въпроси и отговори      14:00 – 15:30

Кафе-пауза        15:30 – 15:45

Извеждане на предложения за допълнения и развитие на политиката за интеграция на хората с 
увреждания. Представяне на резултатите от дискусиите в малките групи
Дискусия и работа по темата в три малки групи    15:45 – 17:15

Обобщение на работата от деня             17:15 – 17:30



 ОБОСНОВКА 

 Конвенцията за права на 
хората с увреждания (Конвенцията) 
заедно с факултативния протокол 
към нея е приета от Общото събрание 
на ООН на 13 декември 2006 г., в 
сила от 3 май 2008 г. Р България 
подписва Конвенцията през 2007 г. и 
я ратифицира със закон, приет от 41-
вото Народно събрание на 26.01.2012 г.
Конвенцията е международно правен акт, 
който е първият обширен и изчерпателен 
международен договор, относим към 
човешките права, приет през 21 век.
С Решение № 868/19 от октомври 
2012 г. на Министерския съвет бе 
приет Планът за действие, съдържащ 
мерки за привеждане от Р България 
на нормативната уредба и политики 
в областта на хората с увреждания 
в съответствие с разпоредбите на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания (2013-2014). На 25 март 
2015 г. със свое Решение Министерският 
съвет прие Доклад за изпълнението 
на Плана за действие (2013–2014).
Със заповед на министъра на труда и 
социалната политика от 25 март 2015 г., 
се създаде междуведомствена работна 
група, която разработи новия План за 
действие на Р България по Конвенцията 
за правата на хората с увреждания 
с период на действие 2015–2020 г. 
Планът за действие бе обсъден и приет 
от Националния съвет за интеграция на 
хората с увреждания на 08.05.2013 г. и 
предстои внасяне в Министерския съвет 
за решение. Социално-икономическата 
закрила е в процес на непрекъснато 
усъвършенстване в контекста на 
интензивни процеси, протичащи в 
Европейския съюз. В България тя е 
особено актуална предвид промените, 
които са настъпили на национално 
ниво в посока усъвършенстване на 
нормативната база за предоставяне на 
достатъчна финансова подкрепа с цел 
гарантиране на независим живот на 
лицата/децата с трайни увреждания. 
В тази връзка и в контекста на 
тези събития ЦРЧРРИ организира 
настоящото обучение.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 На база на получените знания по 
време на обучението участниците: 
• ще надградят знанията си относно 
политиката за хората с увреждания;
• ще познават разпоредбите на 
Конвенцията на правата на хората с 
увреждания;
• ще бъдат запознати с 
изпълнението на първия план за действие 
по Конвенцията и с мерките за действие по 
втория план за привеждане от Р България 
на нормативната уредба и политики 
в областта на хората с увреждания 
в съответствие с разпоредбите на 
Конвенцията (2015-2020); 
• ще бъде повишена 
информираността на служителите от 
местната, областната и централната 
администрация относно разпоредбите 
на Конвенцията за правата на хората с 
увреждания;
• ще могат да анализират 
индивидуалните потребности и да 
планират финансова подкрепа на човека 
с трайно увреждане според изискванията, 
произтичащи от националните и 
европейски документи, като знанията от 
семинара ще подпомогнат участниците 
да ги прилагат гъвкаво в ежедневните си 
дейности.
 На успешно завършилите 
семинара ще бъде издаден сертификат.

 ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• Повишаване на информираността 
по отношение на съвременните тенденции 
в политиката за хората с трайни 
увреждания в контекста на изискванията 
на световното и европейското 
законодателство – Конвенция за правата 
на хората с увреждания;
• Повишаване на знанията относно 
прилагане на нормативните актове в 
социалното подпомагане, обхващащи 
хората с трайни увреждания;
• Изграждане на умения за 
изготвяне на индивидуална социална 
оценка и използването й в оказване 
на адекватна социално-икономическа 
закрила на хората с трайни увреждания.

 ПРОФИЛ НА УЧАСТНИЦИТЕ

 В обучението ще бъдат 
поканени социални работници от ДСП 
и служители на РДСП на АСП, които 
са ангажирани пряко с интеграцията 
на хората с увреждания и изпълняват 
политиката на правителството, свързана 
с интеграцията на хората с увреждания.

СЪДЪРЖАНИЕ НА    
          ОБУЧЕНИЕТО

 Акцентът на обучението 
е поставен върху повишаване на 
информираността на социални работници 
от ДСП и служители на РДСП на АСП с 
политиката на Р България за интеграция 
на хората с увреждания, прилагането 
на нормативните актове в социалното 
подпомагане, обхващащи хората с 
трайни увреждания. В практически сесии 
участниците ще се обучават на начините 
на изготвяне на индивидуална социална 
оценка и използването й в оказване 
на адекватна социално-икономическа 
закрила на хората с трайни увреждания.

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: „АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАКРИЛА НА 
ХОРАТА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”

 МЕТОДИКА НА   
           ПРЕПОДАВАНЕТО

 Обучението е интерактивно, при 
което обучаваните ще бъдат поставени 
в условия на постоянно взаимодействие 
помежду си. Материалът ще бъде 
овладян чрез теоретично представяне 
на съдържанието посредством 
мултимедийни презентации, а 
практическата част ще се реализира 
чрез дискусионни методи – дискусия, 
дебати, мозъчна атака чрез разделяне и 
работа по групи. Участниците ще имат 
възможност да изложат своята гледна 
точка, свързана с темата на обучението, 
след всяка от представяните презентации.

 ЛЕКТОРИ

 Екипът на лекторите включва 
г-жа Константина Трифонова и г-жа 
Лиляна Кирчева-Арсова. Г-жа Трифонова 
е началник отдел „Интеграция на 
хора с увреждания”, Главна дирекция 
„Социално подпомагане” в Агенция за 
социално подпомагане. Тя е специалист 
с дългогодишен методологичен и 
преподавателски опит в сферата на 

www.chrdri.net

 Програмата ще акцентира 
върху съставянето на оценка на 
потребностите, базирайки се на анкетна 
карта за самооценка на човек с трайно 
увреждане. Фокусът ще бъде поставен 
и върху основните насоки в работата на 
социалния работник при комуникацията 
с обекта на грижа.
 Обучението   включва и 
запознаване с разпоредбите на 
Конвенцията за правата на хората с 
увреждания и прилагането й като част 
от вътрешното право на Р България 
- предприетите реални стъпки за 
прилагането й (Планове за действие въз 
основа на международни и европейски 
стратегически документи, формиращи 
политиката за хората с трайни 
увреждания).

социалното подпомагане и обслужване.
Г-жа Лиляна Кирчева-Арсова, магистър 
по мениджмънт на социалните дейности 
и магистър по право притежава 
дългогодишен опит по проблемите на 
интеграцията на хората с увреждания. Към 
настоящия момент г-жа Кирчева-Арсова 
е главен експерт в дирекция „Политика за 
хора с увреждания, равни възможности и 
социални помощи“ при Министерство 
на труда и социалната политика. 


