
 

 

Проектът Diversities@Work (Различия@Работа) е разработен от консорциум от организации 
от 5 държави – Италия, Испания, Белгия, Австрия и България - http://www.d-work.eu  

Една от целите на проекта е създаването на платформа за дистанционно обучение, 
включваща теми за управление на различията на работното място. Резултатите от проекта са 
насочени към експерти по развитие на човешките ресурси, бизнес консултанти и собственици на 
фирми.  

Консултативните и обучителни инструменти са: Наръчник и пет тематични ръководства:  

1. Сексуална идентичност 

2. Управление на различията и ЛГБТ+ 

3. Самообявяване 

4. Дискриминация и благополучие на работното място 

5. Предложения за политики и мерки за управление на ЛГБТ+ различията 
Всеки от продуктите по проект Diversities@WORK може да бъде използван независимо от 
останалите.  
 

 



 

 
Директивата за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите (Директива 2000/78 / ЕО на Съвета, с дата 27 Ное, 2000 г.), забранява пряка или 
непряка дискриминация, както и тормоз на основата на сексуална ориентация, както в частния, 
така и в публичния сектор, в областта на заетостта и професиите. Тази забрана се отнася до 
условията за достъп до заетост и професия, както за служители и самостоятелно заети лица, 
така и за достъп до професионално ориентиране или обучение; до заетост и условия на труд; 
членство на всички работници или работодателска организация. Директивата е въведена във 
всички държави-членки на ЕС, въпреки че нарушения са били регистрирани в няколко страни 
по отношение на неговото прилагане. 
 

 

Първите теории за многообразието са фокусирани върху факта за принадлежност към 
"малцинствени" социални групи. Въпреки това, с течение на времето, се набляга все повече върху 
многообразието като наследство на всеки индивид. Терминът многообразие определя различията, 
свързани с раса / етническа принадлежност, възраст, пол, религия, философия, физически 
способности, социално-икономически произход, сексуална ориентация, полова идентичност, 
психичното здраве, физическо здраве, генетика, поведение, или други елементи, съставляващи 
самоличността на дадено лице.  

 

  

В професионалната си дейност, професионалистите 
по здравни грижи често контактуват с пациенти с различна 
сексуална идентичност. Твърде често липсата на подходящи 
знания и правилна терминилогия са причина, водеща до 
неверни изявления, които могат да доведат до обидно и/или 
дискриминационно поведение в професионалните 
отношения и в отношенията професионалист по здравни 
грижи – пациент. Поради това, с любезното съдействие на 
консорциума, разработил D@Work и реализацията на 
проектната идея на проекта за социално предприемачество 
Senior (брошура за проект Senior) предоставяме 
възможност на членовете на БАПЗГ да повишат своите 
знания напълно безплатно.  

http://nursing-bg.com/Broshure_E_Library_for_print.pdf


Какво е необходимо, за да се включите в обучението? 

1. Да посетите сайта на проекта, който се намира на следния адрес: http://www.d-work.eu  

 
 

2. Да изберете раздел E-learning Area и да направите своята регистрация през многоезичната 
регистрационна форма  
 

 



 
След попълването на всички задължителни полета, системата изпраща имейл, с който 
уведомява за получаването на заявка за включване в обучение и подканва за 
потвърждаване на имейла, с който е направена регистрацията. След потвърждаването, 
вписването в платформата с избраните потребителско име и парола е възможно и 
обучението може да започне.  
 

3. Да изберете езика, на който искате да четете учебното съдържание 
Консултативните и обучителните инструменти са достъпни на 6 езика – английски, 
италиански, испански, немски, френски и български.  
 

 


