
ПОКАНА 
„ОТ ПРАВОТО КЪМ НЕЗАВИСИМОСТТА“ 

 
 
„Мрежа на независимите експерти - НИЕ” и Фондация „Кера” организират поредица онлайн 
базирани обучения за адвокати, които имат интерес в областта на защитата на правата на 
хората с увреждания. Обученията са безплатни и ще се проведат в платформата ZOOM. Молим 
колегите, които искат да участват да се свържат с нас на следните и-мейли 
(aneta.mircheva@gmail.com, tanya.tsaneva26@gmail.com), за да получат линк за достъп. 
 
Каним ви да се присъедините към уебинар на тема „Социални услуги и права: живот в 
общността, универсални услуги и проблеми на достъпа до тях или как абдикацията от 
основните човешки права води до вреди за отделните хора, системите и обществото. 
Мултидисциплинарен подход към проблема”.  
 
Този уебинар разглеждаме към въвеждащ темата за достъпа на хората с увреждания до права 
и проблематизиращ подходите при структуриране на практиките и политиките в тази област. 
Уебинарът ще се състои на 21.02.2022 г. от 16:00 ч. до 18 ч., онлайн. Линк към ZOOM: 
https://us02web.zoom.us/j/87115132895 
 
Онлайн обучения за адвокати: 

 
 На 25.02.2022 г., от 16 ч. до 18 ч. ще се проведе първото обучение, което ще бъде със 

следната програма: 
I. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: обвързваща правна сила 

и приложението ѝ в националната ни правна система. Тази част на обучението планира да 
въведе основните концепции, свързани с правата на хората с увреждания. 

II. Правен казус, илюстриращ нарушаване на основни човешки права на хората с 
увреждания. Представяне и анализ. 

III. Дискусия по казуси на участниците. 
 

 На 28.02.2022 г., от 16 ч. до 18 ч. ще се проведе второто обучение със следната 
програма: 

I. Актуалното законодателство в областта на правата на хората с увреждания. 
Правни и житейски парадокси.  

II. Правен казус, илюстриращ нарушаване на основни човешки права на хората с 
увреждания. Представяне и анализ. 

III. Дискусия по казуси на участниците. 
 

 На 07.03.2022 г., от 16 ч. до 18 ч, ще се проведе третото обучение със следната 
програма: 

I. Правни и социални аспекти на правата на хората с увреждания. Как социалната и 
правната сфера „комуникират” помежду си.  

II. Правен казус, илюстриращ нарушаване на основни човешки права на хората с 
увреждания. Представяне и анализ. 

III. Дискусия по казуси на участниците. 
 

 На 18.03.2022 г. планираме еднодневно присъствено обучение за ограничен кръг 
участници, което ще се проведе в гр. Луковит. Поканите за него ще бъдат 
разпространени допълнително, като разноските на част от участниците за транспорт и 
настаняване ще бъдат поети от организаторите. Тези участници ще бъдат избрани въз 
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основа на проявено желание за развиване на знанията и уменията за работа с хора от 
уязвими групи и активността по време на онлайн семинарите. 

 
 
 
 

За лекторите 
 
Анета Генова е адвокат с над 20 годишен опит в областта на защита на правата на различни 
уязвими групи, главно хора с увреждания. Водила е редица стратегически дела, свързани с 
правата на хората с увреждания пред национални и международни форуми. Работи активно с 
Фондация „Валидити” (от 2005 г.) и Disability Rights International (от 2019 г.). Участва като лектор 
на редица национални и международни форуми, вкл. на събития, организирани от ООН. В 
момента управлява Фондация „Кера” и е съ-основател на „:Мрежа на независимите експерти – 
НИЕ“. Освен правното си образование е арт-терапевт и е преминала обучение в Нов Български 
университет, като е била студентка по клинична-социална работа, преминавайки през 
множество курсове от програмата. 
 
Надежда Денева е изследовател и активист, работила над 20 години в областта на социалните 
услуги, познава трансформацията им през годините от първа ръка, бидейки пряк участник в 
различни дейности, свързани с промяна на социалната система. Арт-терапевт и супервайзър в 
социалната сфера.  
 
Митко Николов е изпълнителен директор на „Център за независим живот“, самият той човек с 
увреждане, активен застъпник за правата на хората с увреждания. 
 
Мария Кръстева е правозащитен адвокат, работеща активно с хора с увреждания. Адвокат по 
множество дела, свързани с защита на правата на хора с увреждания, изследовател. В момента 
работи по проект, свързан с изследване на правата на хората с увреждания, пострадали от 
насилие и престъпления и достъпът им до правосъдие. Работи активно с Фондация „Валидити” 
(Будапеща) и Disability Rights International (от 2019 г.). 
 
С оглед интересите на участниците и повдигнатите от тях въпроси могат да бъдат включени и 
други лектори. 

 


