
ПРЕДИСЛОВИЕ

През годините EASPD изгради мрежа, която 
понастоящем представлява над 15 000 услуги за 
подкрепа на хора с увреждания и техните семейства 
в цяла Европа. Представените услуги обхващат 
целия жизнен цикъл на лицата и включват ранна 
интервенция, образование, заетост, жилища, отдих, 
култура, дневни грижи, услуги за подкрепа и за 
възрастни от резидентен тип.

Лицата с увреждания имат право на независим живот 
в приобщаващо общество и да се ползват от равни 
възможности, наравно с гражданите без увреждания. 
Основно ръководство за това е всеобхватната 
рамка на правата, изложени в Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD). 
В допълнение, целите за устойчиво развитие 
на Обединените нации осигуряват контекста за 
развитието на приобщаващи и устойчиви общества.

Услугите за подкрепа, основани на правата на човека, 
могат да допринесат значително за упражняването 
на правата чрез насърчаване на достъпа, участието 
и приобщаването в обществото. Когато се изискват 
специализирани услуги за подкрепа, те следва да 
предлагат поетапно насърчаване на независимостта 
и участието в обществото. По замисъл те следва да 
бъдат изградени въз основа на потребностите на 
лицата и да се развиват, управляват и наблюдават 
по един копродуктивен начин. Това означава чрез 
общо взаимодействие между хората с увреждания, 
техните семейства, приятели и специалисти на 
равна основа. Когато услугите са копродуцирани 
по този начин, е по-вероятно те да бъдат ефективни 
фактори за промяна и овластяване, както и жизнено 
важно средство за социално приобщаване за 
всички. 

Европейските и общоевропейските институции, 
правителствата на държавите и другите органи 
подписали Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания трябва да признаят своята 
отговорност, дори във време на строги икономии и 
съкращения, за да гарантират, че правата, изложени 
в Конвенцията на ООН, стават реалност за хората 
с увреждания. По този начин те следва да се 
стремят към активен ангажимент с организациите 
на гражданското общество и други участници, 
включително с услугите за подкрепа като тези, 
представени от EASPD.

Независимо дали услугите за подкрепа се 
предоставят от редовните доставчици или от 
доставчиците на специализирана подкрепа, 
органите остават отговорни за осигуряването 
на достатъчно финансиране, за да се гарантира, 
че предоставената подкрепа е в количествено и 
качествено отношение достъпна и ефективна за 
насърчаване на равните възможности за всички 
лица с увреждания.

Членовете на EASPD са изправени пред 
редица предизвикателства, произтичащи от 
разнообразието на контекста, в който работят. 
Свързването, споделянето и обменът с всички 
заинтересовани страни в Европа и извън нея е от 
изключителна важност. Като следва тези насоки, 
EASPD със своите членове ще продължи да 
подчертава ролята и значимостта на услугите за 
подкрепа на хората с увреждания и да създава силни 
партньорства с основните участници, финансиращи 
организации, ключови заинтересовани страни и 
местни, регионални и национални доставчици на 
услуги за подкрепа.  

EASPD IS THE EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES. 

WE ARE A EUROPEAN NOT-FOR-PROFIT ORGANISATION AND REPRESENT OVER 15,000 SOCIAL 
SUPPORT SERVICE PROVIDER ORGANISATIONS ACROSS EUROPE AND DISABILITY. THE MAIN 
OBJECTIVE OF EASPD IS TO PROMOTE EQUAL OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 
THROUGH EFFECTIVE AND HIGH-QUALITY SERVICE SYSTEMS.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА УТРЕШНИЯ ДЕН

Да поемем ангажимент!
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ВИЗИЯ

Визията на EASPD за бъдещето е всеки вид подкрепа да бъде 
индивидуализирана и налична, достъпна и отговаряща на 
нуждите и желанията на хората с увреждания. 

Услугите за подкрепа, основани на правата на човека, 
играят важна роля в предоставянето на достъп, участие и 
включване в обществото. 

Искаме обществото да добие пълна представа, че именно 
услугите за подкрепа са факторът, който привежда в 
изпълнение правата на човека.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА Да поемем ангажимент!

МИСИЯ

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора 
с увреждания (EASPD) е европейската неправителствена 
организация, която представлява доставчици на услуги за 
подкрепа на хората с увреждания, обхващащи спектъра от 
услуги през целия жизнен цикъл.

Мисията на EASPD е да осигури изпълнението на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, като подкрепя 
своите членове при проектирането, разработването и 
създаването на индивидуализирани модели за подкрепа, 
отговарящи на специфичните нужди и желания. EASPD 
насърчава обмена и развитието на информация, иновации 
и работа, с цел да се повлияе на механизмите за вземане на 
решения на европейско и международно равнище.



СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Да бъдем основен представител на доставчиците на услуги 
за подкрепа в Европа.

EASPD иска да укрепи услугите за подкрепа, обхващащи целия жизнен цикъл на 
лицата, като гарантира пълно признаване на ролята на сектора на доставчиците на 
услуги за подкрепа в Европа и свързва европейските и международните политики с 
националните и местните приоритети за насърчаване на социалното приобщаване.

КАК ЩЕ ПОСТИГНЕМ ТОВА?

Ние ще:

�� действаме за насърчаване на по-социална Европа чрез 
активното прилагането на инструментите за правата на човека 
и разработването на правни рамки, които имат положително 
въздействие върху услугите за подкрепа

�� подкрепяме активно членовете при приемането и 
преразглеждането на правните рамки, които са благоприятни за 
услугите за подкрепа и тяхната работа

�� гарантираме устойчивостта на услугите за подкрепа чрез работа 
по системите за финансиране и инвестиране, които подпомагат 
услугите за подкрепа и улесняват иновациите

�� търсим и укрепваме участието на заинтересованите страни, за да 
се установи стабилно сътрудничество между секторите 

�� посочваме проблемите на работната сила/ персонала, чието 
решаване ще подобри привлекателността на секторите и 
качеството на услугите, които се предлагат 

 I.
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ИНОВАЦИИ И НОУ-ХАУ
Да играем ролята на лидер и обединяващ фактор в 
разработването на иновативни модели за подкрепа на 
хората с увреждания в цяла Европа.

EASPD ще продължи да развива своята работа по социалните иновации, като идентифицира 
и допринася за проектирането, разработването и споделянето на иновативни модели за 
подкрепа, за да изпълни изискванията на Конвенцията на ООН в областта на подкрепата. 

КАК ЩЕ ПОСТИГНЕМ ТОВА?

Ние ще:

�� интегрираме и насърчаваме личностно-центрираното планиране, 
копродукцията, участието на потребителите и приемането на технологиите 
като основни елементи на предоставянето на иновативни услуги за 
подкрепа

�� идентифицираме, споделяме и разширяваме иновативните модели за 
подкрепа в общността, включително дейности за изграждане на капацитет 
с цел въвеждане на иновации

�� съдействаме и допринасяме за академични и неакадемични проучвания, 
събиране на потвърдени и непотвърдени данни и предоставяне на 
основана на факти информация в подкрепа на развитието на политиката 

�� увеличаваме обмена, включително сътрудничеството, със и между 
членовете, местните и регионалните власти и основните участници, за да 
се създадат стабилни партньорства, които оказват въздействие на местно 
равнище

�� бъдем базов център за споделяне на знания и разработване на проекти в 
предоставянето на услуги за подкрепа на хората с увреждания

 II.



РЪКОВОДЕН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ПОДХОД
EASPD ще укрепи управленските си процеси и значението 
им в социалната сфера като устойчива организация, 
ръководена от членовете. 

EASPD има за цел да постигне по-голямо участие чрез въвеждане на нови 
управленски подходи. Освен това ще бъдат разработени мерки за добро въздействие 
на дейностите на EASPD и напредъка в изпълнението на стратегията.

КАК ЩЕ ПОСТИГНЕМ ТОВА?

Ние ще:

�� разработим стратегия, включваща разширяване на членството, 
справяне с географски и секторни области, които понастоящем 
са по-слабо представени в процедурите за членство и 
управление на риска, за да се осигури дългосрочна финансова 
издръжливост

�� прегледаме и актуализираме управленските процеси, за да 
гарантираме тяхното съответствие с правните и регулаторни 
изисквания, с цел да се осигури по-голяма ангажираност от 
страна на Управителния съвет и Общото събрание, по-голямо 
участие и устойчивост

�� засилим ролята на Постоянните комисии и Групите по интереси 
чрез по-активното им участие в процесите на EASPD

�� споделяме информация и знания с широката аудитория относно 
стойността на услугите за подкрепа за хората с увреждания и за 
обществото като цяло 

�� укрепваме взаимното обучение между членовете и обмена на 
информация чрез инструментите и платформите на EASPD

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА Да поемем ангажимент!

 III.



„Тази стратегия ни вдъхновява да създадем по-приобщаващи общества, 
като предоставяме отговорни, индивидуализирани, висококачествени 
услуги за подкрепа. За тази цел ще продължим да изказваме ясно мнението 
си пред сектора, да споделяме и да се учим, преодолявайки границите, с 
помощта на добро управление. Заедно с нашите основни заинтересовани 
страни и партньори ще се ангажираме да реализираме нашата визия. Да се 
ангажираме!“

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА Да поемем ангажимент!

С финансовата подкрепа на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации „EaSI“ (2014-2020)

  Easpd Brussels  @EASPD_Brussels  EASPD

  EASPD - European Association of Service providers for Persons with Disabilities
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

За да информираме относно изпълнението на тази стратегия:

�� Външен оценител ще оцени и докладва за ефективността на организацията 
при изпълнението на нейния работен план за 2017 г.

��Ще бъдат разработени годишни работни планове за всяка година от тази 
стратегия, включващи инструменти и ясни показатели, които да позволят 
ефективно наблюдение и преглед на годишния напредък

�� Външен оценител ще оцени и докладва за изпълнението на тази стратегия и 
работните планове

Следващата стратегия на EASPD ще бъде обсъдена през 2020 г., и ще бъде 
финализирана през 2021 г.

European Association of Service providers for Persons with Disabilities
Handelsstraat / Rue du Commerce 72, B-1000 Brussels
Phone: +32 2 233 77 20  |  Fax: +32 2 230 72 33 
Email: info@easpd.eu   |  Website: www.easpd.eu


