
ПРЕДГОВОР

Во текот на годините ЕАСПД изгради мрежа која во 
моментот претставува над 15.000 сервисни служби 
за поддршка на лица со попреченост и нивните 
семејства низ цела Европа. Овие сервисни служби 
го опфаќаат целиот животен циклус на поединецот 
и вклучуваат рана интервенција, образование, 
вработување, домување, одмор, култура, дневна 
грижа, стари лица и резиденциски сервисни служби 
за поддршка.

Лицата со попреченост имаат право на самостојно 
живеење во инклузивно општество и да уживаат 
целосна еднаквост на можностите со граѓаните без 
попреченост. Клучниот водич за оваа цел е се-
опфатната рамка на права поставена во Конвен-
цијата на Обединетите нации за правата на лицата 
со попреченост. Освен тоа, целите за одржлив 
развој на Обединети нации го овозможуваат 
контекстот за развој на инклузивни и одржливи 
општества.

Сервисните служби засновани на човекови права 
можат значително да придонесат за уживање на 
правата преку промовирање пристап, учество и 
инклузија во општеството. Онаму каде што се 
потребни специјализирани сервисни служби за 
поддршка, тие треба да бараат да бидат отскочна 
даска за промовирање на самостојност и учество во 
општеството. Во нивниот дизајн, тие треба да бидат 
изградени околу потребите на поединецот, и да се 
развиваат, менаџираат и следат на ко-продуктивен 
начин. Односно, преку реципрочна интеракција 
меѓу лицата со попреченост, нивните семејства, 
пријатели и професионалци на еднаква основа. 
Онаму каде што сервисните служби се ко-продуци-
рани на овој начин, поголема е веројатноста да 
бидат ефективни агенти за промена и зајакнување, 

и можат да бидат витални средства за социјална 
инклузија за сите. 

Европските и пан европските институции, владите 
на државите и другите потписнички на Конвен-
цијата на ОН за правата на лицата со попреченост 
мора да ја увидат својата одговорност – дури и во 
времиња на штедење и намалувања – и да 
обезбедат дека правата поставени во Конвенцијата 
стануваат реалност за лицата со попреченост. Со 
тоа тие треба да бараат активен ангажман со 
организациите од граѓанското општество и другите 
актери, вклучително и сервисните служби за 
поддршка како тие што ги претставува ЕАСПД.

Без разлика дали сервисните служби се пружени од 
редовни, или од специјализирани обезбедувачи за 
поддршка, властите остануваат одговорни за 
обезбедување доволно финансиски средства за да 
се осигура дека поддршката што се пружа е 
пристапна со квантитет и со квалитет и дека е 
ефективна во промовирање еднаквост на мож-
ностите за сите лица со попреченост.

Членовите на ЕАСПД се соочуваат со различни 
предизвици, кои потекнуваат од различноста на 
контекстите во кои делуваат. Поврзување, споде-
лување и разменување со сите чинители во Европа 
и подалеку е од огромна важност. Додека го прави 
тоа, ЕАСПД со своите членки ќе продолжи да ја 
истакнува улогата и релевантноста на сервисните 
служби за поддршка на лицата со попреченост и да 
создава силни партнерства со редовните актери, 
финансиери, клучни чинители и локални, реги-
онални и национални обезбедувачи на сервисни 
служби за поддршка.

ЕАСПД Е ЕВРОПСКА АСОЦИЈАЦИЈА НА ОБЕЗБЕДУВАЧИ НА СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ЗА ЛИЦА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ.

НИЕ СМЕ ЕВРОПСКА НЕПРОФИТНА ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕТСТАВУВАМЕ ПОВЕЌЕ ОД 15.000 
ОРГАНИЗАЦИИ КОИ ПРУЖААТ СОЦИЈАЛНИ СЕРВИСНИ СЛУЖБИ ЗА ПОДДРШКА НА ЛИЦА СО 
ПОПРЕЧЕНОСТ НИЗ ЦЕЛА ЕВРОПА. ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ЕАСПД Е ПРОМОВИРАЊЕ НА ЕДНАКВИ 
МОЖНОСТИ ЗА ЛИЦА СО ПОПРЕЧЕНОСТ ПРЕКУ ЕФЕКТИВНИ И ВИСОКО КВАЛИТЕТНИ СИСТЕМИ 
ЗА СЕРВИСНИ СЛУЖБИ.

ЗАЛОЖБА!    
ОБЕЗЕБДУВАЊЕ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА УТРЕШНИНАТА
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ВИЗИЈА

Визијата на ЕАСПД за иднината е секој вид на поддршка да 
стане индивидуализирана и достапна, пристапна и да 
одговара на потребите и желбите на лицата со 
попреченост. 

Сервисните служби за поддршка засновани на човековите 
права играат важна улога во обезбедување пристап, 
учество и инклузија во општеството.

Ние сакаме општеството во целост да разбере дека овие 
сервисни служби ги овозможуваат и поддржуваат 
човековите права. 

  ОБЕЗЕБДУВАЊЕ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА УТРЕШНИНАТАЗаложба!

МИСИЈА

Европската асоцијација на обезбедувачи на сервисни 
служби  за лица со попреченост – ЕАСПД – е европска НВО 
која ги претставува обезбедувачите на сервисни служби за 
поддршка во полето на попреченоста, покривајќи го 
спектарот на сервисни служби низ целиот животен циклус. 

Мисијата на ЕАСПД е да се реализира имплементацијата 
на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на 
лицата со попреченост, притоа поддржувајќи ги своите 
членки во дизајнот, развојот и поставувањето на 
индивидуализирани модели на поддршка, кои одговараат 
на специфичните потреби и желби. ЕАСПД го промовира 
споделувањето и развојот на информации, иновации и 
активности со цел да се влијае врз механизмите за 
донесување одлуки на европско и на меѓународно ниво.



СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

ПРЕТСТАВУВАЊЕ
Клучен претставник на обезбедувачите на сервисни 
служби за поддршка во Европа.

ЕАСПД сака да ги зајакне сервисните служби за поддршка кои го опфаќаат целиот животен 
циклус на поединецот, обезбедувајќи целосно признавање на улогата на секторот на 
обезбедувачи на сервисни служби за поддршка во Европа и поврзување на европските и на 
меѓународните политики со националните и локалните приоритети за да се промовира 
социјална инклузија.

КАКО ЌЕ ГО ПОСТИГНЕМЕ ТОА?

Ние ќе:

� Делуваме во промовирање на социјална Европа преку зајакнување на 
имплементацијата на инструментите за човекови права и развојот на 
правни рамки кои имаат позитивно влијание врз сервисните служби за 
поддршка;

� Ги поддржуваме активно членките во усвојувањето и ревизијата на 
правните рамки кои се погодни за сервисните служби за поддршка и 
нивната работа;

� Обезбедуваме одржливост на сервисните служби за поддршка преку 
работа на системи за финансирање и инвестирање кои им помагаат на 
сервисните служби за поддршка и ја олеснуваат иновацијата;

� Бараме и ќе го зајакнуваме вклучувањето на чинителите за 
воспоставување на цврста соработка низ секторите;

� Ги нагласуваме прашањата на работната сила/персоналот со што ќе се 
подобри атрактивноста на секторот и квалитетот на услугите што ги 
нуди. 

I.
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ИНОВАЦИЈА И ЕКСПЕРТИЗИ
Да има лидерска и обединувачка улога во развојот на 
иновативни модели за поддршка за лицата со 
попреченост низ Европа.

ЕАСПД и понатаму ќе ја развива својата работа во социјалната иновација, иденти-
фикувајќи и придонесувајќи за дизајнот, развојот и споделувањето на иновативните 
модели за поддршка со цел да се задоволат барањата од Конвенцијата на ОН за правата 
на лицата со попреченост во полето на поддршка. 

КАКО ЌЕ ГО ПОСТИГНЕМЕ ТОА?

Ние ќе:

� Го интегрираме и ќе го поддржуваме планирањето ориентирано кон лицето, 
ко-продукцијата, вклученоста на корисниците и усвојување на технологија 
како клучни елементи на обезбедување иновативни сервисни служби за 
поддршка;

� Ги идентификуваме, споделуваме и зголемуваме иновативните модели на 
сервисни служби во местото на живеење, вклучително и активности за 
зајакнување на капацитетите со цел вградување на иновациите;

� Соработуваме и придонесуваме кон академските и не-академските 
истражувања, собирајќи податоци и ќе овозможуваме информации 
засновани на докази за поддршка на развојот на политиките;

� Ја зголемуваме размената, вклучувајќи и соработка со и меѓу членките, 
локалните и регионалните власти и редовните актери за да се 
воспоставуваат цврсти партнерства кои имаат влијание на локално ниво;

� Бидеме центар за референци за споделување на знаење и развивање на 
проекти во пружањето сервисни служби за поддршка во полето на 
попреченост. 

II.



ПРИСТАП ПРЕДВОДЕН ОД ЧЛЕНСТВОТО
ЕАСПД ќе ги зајакнува своите процеси на управување и 
својата релевантност во социјалниот сектор, со тоа што ќе 
биде одржлива организација предводена од членството.

ЕАСПД се стреми да постигне поголемо учество преку воведување на нови 
пристапи на управување. Исто така, ќе се развијат цврсти мерки за влијание врз 
активностите на ЕАСПД и напредокот во имплементацијата на стратегијата.

КАКО ЌЕ ГО ПОСТИГНЕМЕ ТОА?

Ние ќе:

� Развиваме стратегија која опфаќа зголемување на членството, 
земајќи ги предвид географските и секторските области кои во 
моментот се помалку претставени во членството и процедури за 
менаџирање на ризик за да се обезбеди долгорочна финансиска 
издржливост;

� Правиме преглед и ажурирање на процесите на управување за да 
овозможи нивна усогласеност со законските и регулаторните барања 
со цел да обезбеди поголема сопственост од страна на Одборот и 
Генералното собрание, зголемено учество и одржливост;

� Ја зајакнуваме улогата на Постојните комитети и Интерес групите 
преку поголемо вклучување во процесите на ЕАСПД;

� Споделуваме информации и знаење со општата јавност за вредноста 
на сервисните служби за поддршка за лицата со попреченост и за 
општеството во целина;

� Го зајакнуваме врсничкото учење меѓу членството и споделувањето 
на информации преку алатките и платформите на ЕАСПД. 

Заложба!       ОБЕЗЕБДУВАЊЕ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА УТРЕШНИНАТА

 III.



„Оваа стратегија не инспирира сите нас да создаваме повеќе инклузивни 
општества, преку обезбедување на соодветни, индивидуализирани, со висок 
квалитет сервисни служби за поддршка. За да го постигнеме тоа, ќе 
продолжиме да говориме во име на секторот, ќе споделуваме и ќе учиме 
преку границите, што пак ќе биде олеснето со цврсто управување. Заедно со 
нашите клучни чинители и партнери ќе се ангажираме да ја имплементираме 
нашата визија. Ајде да се обврземе!“

ОБЕЗЕБДУВАЊЕ НА СЕРВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА УТРЕШНИНАТАЗаложба!

Со финансиска поддршка од Програмата на Европска Унија за вработување и социјална иновација “EaSI“ (2014-2020)

Easpd Brussels  @EASPD_Brussels  EASPD

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

Да се информира за имплементацијата на оваа стратегија:

Следната стратегија на ЕАСПД ќе се разгледува во текот на 2020 година, а ќе 
треба да се финализира во 2021 година.

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

� Надворешен евалуатор ќе прави процена и ќе известува за работата
на организацијата во реализацијата на планот за работа за 2017 г.;

� Ќе се развиваат годишни планови за работа за секоја година од
стратегијата, за да се вклучат алатки и јасни показатели за да се
овозможи ефективен мониторинг и преглед на напредокот на
годишна основа;

� Надворешен евалуатор ќе прави процена и ќе известува за
имплементацијата на оваа стратегија  и за плановите за работа.




