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EASPD

EASPD = Подобряване на услугите

подобряване на живота

• Гласът на доставчиците на услуги в Брюксел и 
Страсбург (над 11000 доставчици на услуги)

• Инструмент за разпространение на информация
(информационни центрове, бюлетини…)

• Инструмент за постигане на напредък (проекти, 

иновации, деинституционализация)
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Основни въпроси свързани с 
деинституционализацията

1. От упрекване и обвиняване към 
положителна промяна
• Формулировка!

• Какво искаме?

• Участие на всички заинтересовани страни
(лица с увреждания, семейства, специалисти, 
синдикати, власти)

Модел: Сътрудничество със сектора на 
социалното настаняване
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Основни въпроси

2. Преквалификация и висока оценка на 
специалистите

• Старият медицински модел базиран на 
дефектологията 

• Традиционните модели на Индустриален мениджмънт 
(стандартизация, икономия от мащаба)

• Специалисти по осигуряване на грижи … работещите 
бедни

Модел: Сертификат за осигуряване на грижи & 
Социален диалог
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Основни въпроси

3. Разпръснати компетенции = липса на
съгласуваност

• Здравеопазване, правосъдие, образование, 
социални дейности, заетост …

• Национално, регионално и общинско ниво

• Необходим е социален консенсус.

Модел: Финландия, Експертна група
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Основни въпроси

4. Финансиране (система)
• Необходимо е припокриване на финансирането

• Реорганизация на традиционната триъгълна 
система за финансиране

Власти Доставчици Потребители към

Власти Потребител Доставчици

• Реформа по време на криза = загуба

Модел: Директни плащания, Фландрия
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Основни въпроси

5. Системи за осигуряване на качество

• Традиционни системи с акцент върху приноса

• По-съвременни системи с акцент върху

- Производителността и процеса на изпълнение

- Резултатите и крайната оценка

Модел: Партньорско рецензиране, Австрия
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Основни въпроси

6. Мястото на лица с увреждания, възрастни 

хора, …

• Управлението в ръцете на лица с увреждания

• Опростяване на моделите за подкрепа

Модел: Копродуктивност
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Заключение

• Позитивно послание

• Социален консенсус основан на ясни 
ценности и участие на заинтересованите 
страни

• Преквалификация на специалистите

• Овластяване чрез овластяваща подкрепа

• Инвестиционен подход!
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