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Изх. № 23/25.11.2019 
 
 

И З Я В Л Е Н И Е 

 
 Относно: Изразяване на позицията на ИИИНАСР към показаните резултати от процеса 

на деинституционализация и оценката на качеството на социалните, образователните и здрав- 
ните услуги за деца и ученици в състояние на умствена изостаналост, множество увреждания, 
аутистичен спектър на развитие. 

 
ИИИНАСР е създаден през 2018 година с мисията за разширяване на социалния резо- 

нанс и прилагане на резултатите от научните изследвания в образователните и социалните 
политики и практики. https://www.ir-di-tsa.com/ 

Във връзка с действията на правозащитните организации в сферата на уврежданията и 
отразяването им в националните медии (от 21 ноември 2019 г.), ИИИНАСР показва загриженост 
за живота на показаните деца и заявява готовност за оказване на съдействие в разработването 
на устойчива стратегия за организация и осигуряване на образователни, социални и здравни 
услуги за деца и ученици в състояние на умствена изостаналост, множество увреждания, аутис- 
тичен спектър на развитие, основана на екосистемния подход за приобщаващо образование 
(ООН, 2018) и адаптирана към индивидуалния капацитет и динамиката на комплексно разви- 
тие (МКФ, 2016). 

Първите ни ПРЕДЛОЖЕНИЯ са за: 

1. Активиране на академичната общност, единствено отговорна за професионалната под- 
готовка и квалификацията на педагогическите, социалните и медицинските специалис- 
ти, с цел: 

 Актуализиране на тематичното съдържание и времето за практика, отразено в 
учебните планове и програми за подготовка на специалистите с оглед на ре- 
формата (Програма 2030, ООН; Образование 2030, ЮНЕСКО; ЗПУО, 2016); 

 Привличането ѝ за участие в дейности по Оперативните програми за устойчиво 
развитие на ЕС (с оглед на ODD4), чиито изпълнители са МОН, МТСП и МРРБ; за 
създаване на банка програми за образователни, социални и рехабилитацион- 
но-терапевтични практики; за провеждане на допълнителна подготовка на спе- 
циалистите на терен; за осъществяване на супервизии по места. 

2. Активиране на професионалната общност на педагогическите и социалните специалис- 
ти с цел безвъзмездното разпространение на добри практики от една образователна 
или социална институция към друга: по ранна интервенция; модели на организацията 
на работа в ЦСОП и обучението на деца и ученици с умствена изостаналост, множество 
увреждания и аутистичен спектър на развитие; стимулиране към търсенето на добри 
практики и заявка за получаването им; подкрепа на екипите, работещи в трудни 
условия. 

https://www.ir-di-tsa.com/


ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА 

НЕДОСТАТЪЧНОСТ И АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР НА РАЗВИТИЕ 

ИИИНАСР - IRDITSA 

еmail: iiinasrbg@gmail.com 

 

 
3. ИИИНАСР смята, че със създаването на Координационен съвет (КС), включващ участие- 

то на представители на ресорните дирекции на МОН, МТСП, МЗ и представители на ВУ, 
ЦСОП, ЦНСТ, НПО, организации на родителите, ОУ, ДГ и др. ще се осигури хармонизи- 
ране на нормативната уредба и разработването на Програма за устойчиво развитие на 
образователните и социалните услуги в България с оглед мобилизирането на всички 
ресурси за постигане на конкретните цели, поставени в Програма 2030 на ООН: 

a. Цел 7.0 – за приобщаване и справедливост в и чрез образованието …, изключ- 
ване на всяка форма на маргинализация, на неравенства в достъпността, учас- 
тието и ученето, с фокус на усилията към най-уязвимите групи, особено към хо- 
рата с увреждания (Програма 2030, ООН; ЮНЕСКО, 2016); 

b. Цел 10.2 – за автономностност и насърчаване на социалното, икономическото и 
политическото приобщаване на всички, независимо от възраст, пол, увреждане, 
раса, етническа принадлежност, произход, религиозен, социално- 
иконимически или друг статус. 

c. Цел 4.0 – за насърчаване на възможностите за учене през целия живот за всички 
(ЮНЕСКО, 2016, стр. 1). 

Желателно е КС да се ангажира и с планирането на мултисекторните дейности по пос- 
тавените цели и да активира наличните ресурси за своевременното и окончателно огранича- 
ване на порочните практики. 

Представените предложения показват готовността на ИИИНАСР за участие и оказване 
на съдействие при разработването на мерките и най-ефикасните начини за действие. 

 
 

 
С уважение, 

проф. дн Анелия Гърбачева 

Христина Фидосиева 

Студенти от МП „Педагогика на деца със специални образователни потребности“, ви- пуск 
2020 год., Педагогически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. 

За контакти с ИИИНАСР: iiinasrbg@gmail.com 
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