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Фактите са тревожни: 169 милиона европейци нямат дори 
основни компютърни умения. Това само по себе си е истинска 
спирачка не само в професионалната сфера, но и в борбата 

срещу социалното изключване. Тази пропаст създава различия и в 
развитието сред гражданите, между градовете и селата, застрашава 
прилагането на принципа за регионално сближаване и може да 
навреди на чувството за принадлежност към ЕС и на изграждането на 
широка европейска идентичност. 

Този факт е забелязан от всички градове-партньори по проекта 
EUDIGIT, които изразяват своето притеснение относно връзката между 
дигиталното изключване и европейското гражданство, особено сред 
хората в неравностойно положение.

Дигиталното неравенство като съвременно явление всъщност играе ролята на катализатор 
на социалното изключване за тези, които не са достатъчно свързани, не са достатъчно 
квалифицирани и не са достатъчно информирани – с други думи, тези, които са пропуснали 
да се качат на „лодката на прогреса“. Дори когато са дигитално свързани, много граждани 
проявяват слаб интерес към европейските въпроси. Това са съществени проблеми, тъй 
като комуникацията, осъществявана от институциите на ЕС и държавите-членки, се случва 
предимно онлайн без близък контакт с гражданите. 

Ето защо залогът е голям, тъй като включва битка за сърцата и умовете на всички граждани 
на ЕС. В основата си EUDIGIT проучва как градовете, като форми на управление, които 
са найблизки и най-достъпни за хората, могат да се включат активно в намаляването на 
дигиталното неравенство чрез приемане на политики и подобряване на обществените услуги, 
съобразени с и адаптирани за всички граждани, както и по-добрата комуникация с тях.

EUDIGIT
Европейски  
дигитални граждани

 ЦЕЛИ: 

• Укрепване на 
европейското 
гражданство и 

информираността 
на гражданите; 

• Принос за 
намаляване на 

цифровата пропаст 
в градовете; 

• Съвместно 
изграждане на 

цифрови политики 
с гражданите.

 ДЕЙНОСТИ:

• 7 събития;

• 30 работни срещи 
с гражданското 

общество; 

• Съвместно 
изграждане 
на политики 
с граждани и 

заинтересовани 
страни във всички 

градове-партньори.

 РЕЗУЛТАТИ:

• 5 електронни 
книги;

• Декларация за 
сътрудничество 

между градовете-
партньори;

• Проучвания за 
цифрово участие; 

• Пряко участие 
на 520 души 

и косвено 
включване на  
30 000 души.

ВРЕМЕВА 
РАМКА:

05.2020 г. до 
03.2023 г.

 

 БЮДЖЕТ: 

126 000 евро

https://eudigit.marseille.fr/en
https://www.facebook.com/EUDIGITnetwork
https://twitter.com/EUDIGIT_Network
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Община Ротердам, 
заедно с град 
Марсилия 

и „TheMayor.EU – 
европейския портал за 
градове и граждани“ 
организираха четвъртия 
уебинар EUDIGIT: Граждани 
с увреждания: цифрова 
пропаст и възможности на 
10-11 март 2022 г.

Двудневното 
събитие разгледа 
предизвикателствата, пред 
които са изправени хората 
с увреждания в един все 
по-цифров свят, и какво 
могат да направят нашите 
градове, за да преодолеят 
тези предизвикателства 

и да станат наистина 
приобщаващи. Както и в 
предишни уебинари по 
проекта EUDIGIT, събитието 
предложи вдъхновяваща 
комбинация от успешни 
истории от градовете-
партньори, забележителни 
примери от всички 
краища на Европа, както и 
въведение в политическия 
контекст на ниво ЕС.

Първият ден 
включваше примери как 
заинтересованите страни 
могат да преодолеят 
цифровата пропаст, пред 
която се изправят хората с 
увреждания или хронични 
заболявания. Тези примери 

бяха демонстрирани от 
градовете Марсилия, Клуж-
Напока, Генуа, Ротердам, 
Хамбург и Варна.

Последователни 
сесии бяха насочени 
към приобщаващата 
комуникация, като 
граждани, които страдат от 
увреждане или хронично 
заболяване, разказваха 
за опита си с местните 
администрации. 

Следобедните 
сесии се фокусираха 
върху приобщаващо 
дигитално образование 
и инструменти за 
здравеопазване.

Вторият ден започна с 
преглед на политиките и 
законодателството на ЕС 
в контекста на цифровите 
права. След това продължи 
със сесии как да направим 
работното място, както и 
местата за спорт и отдих, 
достъпни и приобщаващи 
за лица с увреждания и 
хронични заболявания чрез 
използване на цифрови 
решения.

Домакините от Ротердам 
изненадаха публиката с 
няколко ключови новости, 
които със сигурност ще 
оставят трайно впечатление 
у публиката. В театрална 
пиеса, изпълнена от 

IkBenWij (което се 
превежда като „Аз съм ние“ 
от нидерландски), актьори, 
страдащи от увреждания, 
изобразиха ежедневните 
си предизвикателства 
в социалния и 
професионалния си свят, 
показвайки как нещо наглед 
просто като неработещ 
асансьор може да съсипе 
деня им. Заключителното 
рап изпълнение от Darryl 
от IkBenWij илюстрира 
необходимостта от 
равноправно участие на 
хората с увреждания в 
цифровия живот.

В СЛЕДВАЩИТЕ 
НЯКОЛКО СТРАНИЦИ 
ЩЕ ВИ ПРЕДСТАВИМ 

НАЙ-ВПЕЧАТЛЯВАЩИТЕ 
ПРОЕКТИ, КОИТО БЯХА 

ПРЕДСТАВЕНИ НА 
ПОСЛЕДНОТО НИ СЪБИТИЕ. 

ПЪЛНО ВИДЕО, ЗАЕДНО 
С ВСИЧКИ СЛАЙДОВЕ, 
Е ДОСТЪПНО ОНЛАЙН 
EUDIGIT.MARSEILLE.FR 

ЗА У Е Б И Н А РА

Rotterdam Gemeente

https://eudigit.marseille.fr/en/seminars/the-disabled-persons-the-digital-divide-and-citizenship-rotterdam
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• Платформа за хората с увреждания 
(2021); 

• Обновена стратегия за човешките 
ресурси за насърчаване на 
разнообразието и приобщаването.

Какво прави Европейската комисия?
Комисията: 
• ще предостави практически насоки на 

държавите членки, за да подпомогне 
прилагането на задълженията за 
достъпност, съгласно директивите за 
обществените поръчки;

• ще включи принципа на достъпност и 
приобщаване в допълнената стратегия 
на ЕС за цифрово управление;

• ще прегледа регулаторната рамка за 
правата на пътниците;

• ще създаде инвентарен списък 
на активите на железопътната 

инфраструктура;
• ще преразгледа Регламента относно 

насоките на Съюза за развитието 
на трансевропейската транспортна 
мрежа;

• ще преразгледа пакета достъпност 
за градска мобилност, за да подобри 
планирането на устойчивата 
мобилност.

През март 2021 
г. Европейската 
комисия прие 
Стратегията за 
правата на хората с 
увреждания 2021-
2030 г. Документът 
се основава на 
предишната 
стратегия (2010-
2020 г.) и разглежда 
оставащите 
препятствия и 
рискове, пред които 
са изправени хората 
с увреждания в 
началото на новото 
десетилетие.
Той има за цел да гарантира, че хората 
с увреждания могат да изпитат пълно 
социално и икономическо включване 
на равни начала с другите и да живеят 
без дискриминация, в съответствие с 
Конвенцията на ООН за правата на хората 
с увреждания.
Документът отчита разнообразието от 
увреждания (дълготрайни физически, 
умствени и интелектуални или сетивни 
увреждания), разглежда невидимите 
увреждания и насърчава междусекторна 
перспектива (множество неблагоприятни 
обстоятелства, напр. деца бежанци с 
увреждания).

Какво предвижда Стратегията?
Стратегията съчетава специфични 
за уврежданията действия и 
интегриране на проблемите, свързани 
с уврежданията, в общо 87 действия и 
7 водещи инициативи:
• Европейски ресурсен център 

AccessibleEU (2022 г.);
• Европейска карта за хора с 

увреждания (до края на 2023 г.);
• Ръководство (2023) за независим 

живот и включване в общността; 
• Европейска рамка за качество 

за Авангардни социални  
услуги за хора с увреждания  
(2024 г.);

• Пакет за по-добри резултати 
на пазара на труда за хората с 
увреждания (2022 г.); 

ДОСТЪПНОСТТА СЕ СЧИТА ЗА 
ШИРОКО ПОНЯТИЕ, КОЕТО ВКЛЮЧВА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРЕМАХВАНЕТО 
НА ПРЕПЯТСТВИЯТА, КОИТО 

ЗАТРУДНЯВАТ ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ, 

УСЛУГИ И ИНФРАСТРУКТУРИ.

Източник: Европейска комисия, Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г

С Т РАТ Е Г И Я Н А ЕС  
за правата на хората с увреждания 2021-2030 г

Ситуацията с хората с увреждания към март 2021 г.  
Източник: Европейска комисия

52% от хората с 
увреждания се чувстват 
дискриминирани.

50,8% от хората с 
увреждания са наети 
на работа, в сравнение 
със 75% от тези без 
увреждания.

28,4 % от хората с 
увреждания са в риск от 
бедност или социално 
изключване, в сравнение 
със 17,8% от тези без 
увреждания.

Само 29,4% от хората с 
увреждания завършват 
висше образование, в 
сравнение с 43,8% от 
тези без увреждания. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:EN:PDF
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WebForce3 е мрежа от 
50 училища за цифрови 
професии, одобрени като 
социално полезни, в цяла 
Франция и в международен 
план (Белгия, Люксембург, 
Мароко).

В свят, в който работните 
места и технологиите се 
развиват бързо, мисията 
на WebForce3 е да позволи 
на всеки да придобие 
нови умения през 
професионалната си кариера 
и по този начин да отговори 

H A N D I4C H A N G E  
подготвя хора с увреждания за  
цифрови работни места в Марсилия

на нуждите на компаниите.

Какво е Handi4Change? 

Този проект, осъществяван от училището 
WebForce3, отговаря на кризисна ситуация: 
половин милион души с увреждания нямат 
достъп до работа поради трудностите им при 
достъпа до адаптирано обучение. Целта? Да 
се обучат 1000 души с увреждания за работни 
места с висока степен на дигитализация, 
предоставяйки подходяща подкрепа, която да 
им помогне да намерят работа.

Освен целта за интегриране на хора с 
увреждания в своите обучителни сесии, 

WebForce3 работи със специфична логика от:
• гледната точка на увреждането (аутизъм, 

синдром на Аспергер и др.),
• темпото на обучение и методи на 

преподаване (графици, време за почивка, 
повторение на курсове, присъствие онлайн 
и др.),

• ергономичността на класната стая, 
компютърното оборудване, достъпността 
на инструментите, подкрепата, 
повишаването на осведомеността 
на преподавателските екипи или 
професионалната интеграция.

Всяко училище има отговорен „обучен и 
осведомен“ човек с увреждания.

Source : wfr.fr

Повече информация: handi4change.wf3.fr 

https://www.wf3.fr/handicap-formations
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които помагат на незрящите, 
като ги ориентират в градското 
пространство. По време на пробен 
период градът направи един от 
основните градски маршрути 
достъпен чрез умното решение 
Step-Hear.

Приложението може да бъде 
изтеглено от Google Play или Apple 
App Store. Така хората със зрителни 
увреждания разполагат с надежден 
източник на информация директно 
на мобилните си телефони за 
възможно най-добра ориентация в 
града.

След тестване на функционалността 
на Step-Hear, местните власти 
обмислят да направят достъпни по 
същия начин други райони и сгради 
в града.

ST E P-H EA R: ST E P-H EA R: 
телефонът ви става водач в град Клуж-Напока

Повече информация: step-hear.com.ro 

От март 2021 г. хората със 
зрителни увреждания в Клуж-
Напока имат на разположение 
приложението Step-Hear – 
умно решение, което улеснява 
ориентацията им в околното 
пространство. Кметството на 
Клуж-Напока го използва за 

изпълнение на пилотен проект 
в централата на Гражданския 
информационен център и други 
места в града.

Приложението е базирано 
на сензори за близост и 
Bluetooth технология. Те 

генерират информация в аудио 
формат, полезна за хора със 
зрителни увреждания, за да 
могат по-лесно да се движат 
в пространството около себе 
си. Централната сграда на 
кметството на Клуж-Напока 
вече има мрежа от сензори, 

Source : STEP HEAR

https://step-hear.com.ro/w/
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През последните години много общински 
услуги в Генуа бяха преосмислени като част 
от нов интегриран план, с цел да станат 
възможно най-приобщаващи. Поради тази 
причина беше организирана кръгла маса, 
с участието на представители на местни 
власти, сдружения и заинтересовани 
страни, за обсъждане на теми, свързани 
с уврежданията във всички области 
на живота. За координация на тази 
кръгла маса беназначен Мениджър 
относно уврежданията, отговорен също 
и за  подаването на обратна връзка  от 
заинтересованите страни към местната 
администрация.

Една от промените, които донесе това 
в цифровата сфера, са функциите за 
достъпност на общинския уебсайт, който 
е проектиран и разработен така, че да 
отговаря максимално на принципите, 
залегнали в националното и европейското 

законодателство.

Въведените промени засягат контраста и 
разликите в яркостта на информационното 
съдържание и фона. Те включват функция 
за повишена четимост, която прилага 
алтернативен стил към текстовете на 
медийни статии. Последният използва 
изключително четливия шрифт 
EasyReading®, който е създаден специално 
за хората с дислексия.

Така уебсайтът на община Генуа е подходящ 
за хора с цветна слепота.

Основната цел на тези и други действия, 
определени като част от кръглата маса, е да 
се посрещнат нуждите на възможно най-
голям брой потребители, гарантирайки, 
че всеки от тях може лесно да чете 
информацията, съдържаща се на общинския 
уебсайт на Генуа.

П Р И О Б Щ А ВА Щ А 
цифровизация в Генуа

Source : Comune di Genova

https://smart.comune.genova.it/
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От 2016 г., община Ротердам си сътрудничи 
с фондация MEE Rotterdam Rijnmond за 
подобряване на живота на хората с увреждания, 
като прави услугите и комуникацията по-достъпни. 
Организацията работи с експерти доброволци, 
които имат различни видове увреждания като 
леко интелектуално увреждане, физическо 
увреждане или намалено зрение.

Като част от това сътрудничество, те проверяват 
различни материали за достъпност. Това включва 
писмата и листовките, които общината изпраща 
на жителите, уебсайтовете и нидерландското 
мобилно приложение за Covid-19. Доброволците 
са консултирани дали комуникацията е достатъчно 
ясна по отношение на текст, разположение, 
съдържание и функционалности. С други думи, 
дали е разбираема за всеки, който я прочете.

КО Н С УЛ ТАТ И В Е НКО Н С УЛ ТАТ И В Е Н
подход към приобщаващите 
услуги в Ротердам

Обикновено тестовете се провеждат 
присъствено, тъй като това дава по-голяма 
яснота за начина, по който доброволците 
взаимодействат с получената комуникация и 
кои части ги затрудняват най-много. Това дава 
повече информация, отколкото просто проверка 
дали услугите са в съответствие със 
съществуващите правила.

При това, социалната изолация, 
причинена от коронавируса, доведе до 
необходимостта от тестване в домашни 
условия и консултиране чрез електронна 
конферентна връзка. Така доброволците 
получиха запечатани писма по пощата у 
дома, за да извършат теста в домашна 
обстановка и със собствените си устройства. 
Това даде допълнителна информация какво 
се случва с хората у дома.

Тестовите сесии доведоха до издаването на нови 
документи, които включват подобрен дизайн и 
приобщаващи изображения, приобщаващ език и 
пускането на национален уебсайт, който споделя 
цялата тази информация.

Source : Gemeente Rotterdam, MEE Rotterdam

 Digital desk: a 
family portrait for 
the online birth 
registration. 

Източник: meerotterdamrijnmond.nl; https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/brieven/ 

https://beeldbank.gebruikercentraal.nl/brieven/
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С нарастващата дигитализация цифровите 
медии стават все по-важни и представляват 
основен компонент на социалното участие. 
В този контекст,  хората, които не владеят 
достатъчно добре цифровите медии все 
повече остават встрани от този процес. 
Цифровата пропаст се разширява и води до 
тежка несправедливост за хората с когнитивни 
увреждания. Във важни сфери от живота, 
като образование, работа и мобилност, те са 

изключени и следователно дискриминирани.

Проектът #LeichtOnline (което се превежда 
като „Лесно онлайн“) подчертава и посреща 
нуждите на хората с когнитивни увреждания 
в цифровия свят. Проектът използва тестове 
за използваемост и проучвания сред 
потребителите, за да разбере как трябва да са 
проектирани уебсайтовете и приложенията, за 
да бъдат достъпни за тази група потребители.

Цифрова достъпност  
за хора с когнитивни  
увреждания

Х А М БУ Р Г: Х А М БУ Р Г: 

Целите на проекта са:
• Предоставяне на насоки и препоръки за 

достъпни уебсайтове и приложения за уеб 
дизайнери и други професионалисти.

• Повишаване на осведомеността за 
специфичните нужни на хората с когнитивни 
увреждания в областта на онлайн 
дейностите.

• Хората с когнитивни или обучителни 

увреждания да се считат за потребителска 
група от доставчиците на уеб-базирани 
услуги.

• Гарантиране на по-голяма достъпност до 
цифрово съдържание и следователно по-
голяма степен на приобщаване за хората с 
когнитивни увреждания.

Проектът се изпълнява от Lebenshilfe Hamburg.

Повече информация: https://lo.lhhh.de

https://lo.lhhh.de/
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Като част от проект, финансиран от ЕС, 
варненската фондация „Николаевка“ 
създаде социалното предприятие Infoteka.
bg. То наема 6 души с увреждания и ги 
включва в няколко дейности - създаването 
и поддържането на информационен 
уебсайт за местни новини (www.infoteka.
bg), реклама и дигитализиране на различни 
документи и диаграми в общините Долни 
Чифлик и Бяла в област Варна. Техният 
лозунг е Новините, които трябва да знаеш, 
са тук.

Хората винаги могат да работят от дома, 
което им помага да се чувстват комфортно 
и да са доволни от работата си. Фондацията 

Повече информация: infoteka.bg  

Source : Nikolaevka Foundation

Устойчиви работни 
места за хора с 
увреждания във Варна

I N FOT E K A.B G:

предлага обучение и работно оборудване. 

Уебсайтът е създаден в рамките на проект 
„Иновативни, интелигентни, разнообразни 
и социални” (2019-2021), финансиран от 
оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. В съответствие с целите на Европейския 
съюз за устойчивост на проектите, дейностите 
продължиха и след края на живота на проекта.

В частност, служителите продължиха да работят, 
защото медията имаше подписани договори 
за реклама и успя да гарантира доходите си. 
Въпреки че е сравнително нова медия, Infoteka.
bg успя да се наложи, да привлече вниманието на 
читателите и да култивира лоялна аудитория.

https://infoteka.bg/
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Знаете ли, че:
•  Хората с увреждания прилагат дигитални умения по свой собствен 

индивидуален начин?
•  За някои хора с интелектуални увреждания, комуникацията през компютър 

може да е по-лесна, отколкото лице в лице?
•  Новите технологии могат значително да улеснят живота на хората с 

увреждания? Въпреки това, те са скъпи и финансирането е проблем.

Най-добрата употреба на технологии:
•  Гражданите с увреждания от Клуж-Напока идентифицираха необходимостта 

от ново поколение светофар, който може да комуникира чрез Bluetooth със 
смартфоните на незрящите и да ги насочва.

•  Подобна система може да свързва хората с увреждания (зрителни, слухови 
или други) с водачите на автобусите, които могат да им помагат.

•  Видео съобщения в обществения транспорт и институциите могат да бъдат 
от голяма полза за хора със слухови увреждания.

Поуки от  
местните
комитети на

Г РА ДО В Е Т Е 
П А Р Т Н Ь О Р И 
П О E U D I G I T
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация 
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само 
на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, 
която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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