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на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от 
Комисиятаза всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

IE+ Promoting positive attitudes and evidence-based policy for inclusive education Agreement Number: 2017-3338/001-001

Трудно е да се говори за това как да се под-
помогне приобщаващото образование без да 
обърнем внимание на  неговото финансиране. 
От структурирането на общия бюджет на учи-
лището, чак до осигуряването на безплатен 
училищен автобус, мерките за финансиране 
могат да повлияят на успешното включване на 
хората с увреждания, така че какво може да по-
могне?

Първото предизвикателство за успешния 
преход към приобщаващо образование е 
продължаващото финансиране на специал-
но образование. Установено е, че се създава 
конкуренция между специалните и общообра-
зователните училища. Макар въвеждането на 
приобщаващо образование да е по-скъпо от-
начало, в дългосрочен план се установява, че е 
по-евтино на данъкоплатеца.

 Така родителите често трябва да избират меж-
ду по-добре оборудваните специални училища 
и приобщаващите. Eфективното финансиране 
мотивира избора на родителите и подобрява 
качеството на услугата. Ще разгледаме някол-
ко модела на финансиране:

1.Финансиране, насочено към 
обучаемия

Този модел отчита фактори като специалните 
образователни потребности или неравностой-
но социално положение и предлага допълни-
телно финансиране на училището. Колко точ-
но се изчислява чрез коефициенти. 

Плюсове
	■ Гъвкавост – дава на обучаемия избор къде 

да учи, тъй като финансирането ще го 
последва.

	■ Предоставя адекватно финансиране на учи-
лищата.

	■ Насърчава приема на повече ученици с ув-
реждания.

	■ Насърчава безпристрастността в образова-
телната система чрез осигуряване на фи-
нансиране въз основа на нуждите на уча-
щите се.

Минуси
	■  Разглеждат уврежданията като етикет/диа-

гноза, вместо образователните потребно-
сти.

	■ Нужна е официална диагноза и оценка на 
потребностите. Това увеличава разходите.

	■ Предизвиква увеличаване на броя на деца-
та, водещи се като СОП с цел увеличаване 
на училищния бюджет.

	■ Подкрепата за отделните ученици не увели-
чава задължително качеството на образова-
телната система като цяло.
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2. Финансиране, насочено към услуги 
(Ресурсно базирано)

Финансира се услугата (вкл. училище/детска 
градина), а не ученика. Това означава финан-
сиране на определен брой учители, специа-
листи и материали. Целта на този тип финан-
сиране е да се улесни създаването на местни 
програми и инициативи. Важно е да се следи за 
качеството на услугата.

Плюсове
	■ Подкрепя създаването на приобщаващи 

училища и приобщаващ дизайн на обуче-
ние.

	■ Финансирането се фокусира върху ресурси-
те и подкрепата на учителите.

	■ Насърчава финансовото обосноваване с на-
емането на персонал, промяната на учебна-
та програма и организирането на допълни-
телна подкрепа.

Минуси
	■  Стимулират се училищата да подготвят уче-

ниците за съществуващите програми, а не 
да адаптират програмите към нуждите на 
учениците.

	■ Когато учениците постигнат успех и вече 
нямат нужда от подкрепа, училището губи 
финансиране. Така то бива „санкционира-
но“ за успеха.

Външни въможности за финансиране

	■ Налице са алтернативни възможности за 
финансиране и финансови възможности на 
училищата и регионалните власти, които 
могат да бъдат използвани за преодолява-
не на разлката между финансовите нужди 
на училището и неговия бюджет.

	■ Програмите на ЕС за финансиране, като 
Еразъм +, Европейският социален фонд и 
Интеррег, могат да осигурят финансиране 
за подкрепа на новаторски практики, които 
улесняват приобщаването на учениците.

	■ Възможностите за финансиране чрез Евро-
пейската инвестиционна банка биха могли 
да ви бъдат на разположение, за да ви по-
могнат да посрещнете нуждите на социал-
ната си инфраструктура.

Заключение

Висококачествените приобщаващи образова-
телни системи трябва да бъдат справедливи 
и недискриминационни за всички обучаеми, 
които имат нужда от подкрепа, независимо от 
социално-икономическото състояние на се-
мейството им.

Властите трябва да разработят ясни механизми 
за финансиране, които да посрещнат нуждите 
на всички нуждаеши се. Целта е да се постиг-
не равенство в образованието и да се насърчи 
приобщаването. 

Бюджетът на училището трябва внимателно 
да се обмисли, за да се гарантира, че ресурсите 
на училището се използват в полза на всички 
ученици.

Допълнително финансиране и финансови въз-
можности са на разположение на училищата 
и регионалните власти и могат да бъдат из-
ползвани за преодоляване на разликата меж-
ду финансовите нужди на училището и техния 
бюджет.


