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Мисията на Международната мрежа за уврежданията
е да подпомага хората с увреждания от целия свят
да  реализират пълния си потенциал.

Мисията на проекта „Международен мониторинг на
правата на хората с увреждания” е да насърчава 
пълноценното приобщаване и участие на хората с 
увреждания в обществото и да стимулира прилагане-
то на международните правни норми, гарантиращи
зачитането и спазването на техните човешки права.
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ки регионални доклади съдържат и карта с обобщено представя-
не на резултатите за отделните държави, показваща степента,
в която се спазват основните човешки права на хората с увреж-
дания.

Изследователската мрежа на ММПХУ, която отговаря за национал-
ните доклади, се състои от местни и регионални изследователи,
привлечени предимно измежду хората с увреждания. Изследовате-
лите се събират за регионално обучение по методи за набиране на
информация за ММПХУ и след това провеждат задълбочени проуч-
вания в собствените си държави. При изготвяне на своите доклади
те разговарят както с държавни служители, така и с представи-
тели на гражданското общество. Проучванията за настоящия до-
клад бяха проведени между края на 2006 и началото на 2007 г. След
това докладите бяха редактирани от екипа на ММПХУ, преди да бъ-
дат върнати на изследователите за одобрение.

Независимо че ММПХУ се стреми да бъде колкото е възможно по-
подробен и точен, увреждането е сложна тема, а събирането на
информация по нея неминуемо е свързано с известни затрудне-
ния. Ето защо ММПХУ приветства обратна връзка от всякакви
източници. Така чрез съвместни усилия ще създадем ресурс, кой-
то да бъде от полза за всички, желаещи да се застъпват и да за-
щитават човешките права на хората с увреждания.

Д-р Уилям Кенеди Смит, основател на проекта
Мери Киоу, международен координатор на ММПХУ

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕЖДУНАРОДНИЯТ
МОНИТОРИНГ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Това е четвъртата публикация и третият регионален доклад по
проекта „Международен мониторинг на правата на хората с ув-
реждания” (ММПХУ). Проектът се изпълнява в сътрудничество
между Центъра за международна рехабилитация (Center for Inter-
national Rehabilitation), Европейския форум на хората с увреждания
(European Disability Forum) и много други международни и национал-
ни групи на хора с увреждания. Целите на ММПХУ са да популяри-
зира пълноценното включване и участие на хората с увреждания
в обществото и да насърчи прилагането на международното за-
конодателство, с което да се гарантира, че правата на хората с
увреждания се зачитат и спазват.

Проектът беше стимулиран от факта, че политиците, застъп-
ниците за човешки права, органите за наблюдение на междуна-
родните спогодби и глобалните лидери имат достъп до много
малко информация за степента или естеството на предизвика-
телствата, с които се сблъскват хората с увреждания. Проек-
тът ММПХУ запълва тази празнина чрез документиране на про-
блемите, напредъка и пречките пред хората с увреждания по ко-
ординиран, систематичен и аргументиран начин.

През 2003 г. ММПХУ публикува сборник за правата на хората с ув-
реждания, който обхващаше множество теми. Той включваше
статии, фокусирани върху проблемни за хората с увреждания
области, сравнителен анализ на законодателството в сферата
на уврежданията в 52 държави от целия свят, както и резултати-
те от теренните изпитания на методологията на ММПХУ в Ел
Салвадор и Никарагуа. Настоящият текст е трети от поредица-
та регионални доклади, които документират и оценяват условия-
та на живот и отношението към хората с увреждания в между-
народен план. Първият – Регионалният доклад за Северна и Южна
Америка – съдържаше информация за 24 държави и бе публикуван
през август 2004 г. Вторият – Регионалният доклад за Азия –
включваше шест страни и бе публикуван през август 2005 г. Всич-
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ПРЕДГОВОР

През последните няколко десетилетия движението на хората с
увреждания претърпява промяна. То работи все по-малко за бла-
готворителност и все повече за равни права на хората с увреж-
дания. Случва се това, което наричаме „смяна на парадигмата”
от медицински към социален, основан на човешките права модел
на уврежданията. Хората с увреждания вече не се възприемат ка-
то жертви или пациенти, а като личности с права и роля в обще-
ството. Фокусът е върху негостоприемната среда, която инва-
лидизира живота на човека, а не върху физическото увреждане,
от което страда индивидът.

През декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие първия меж-
дународен договор в сферата на човешките права със задължа-
ващ характер – Конвенцията за правата на хората с увреждания.
Конвенцията представлява огромно постижение и Европейският
форум на хората с увреждания се гордее със своето активно уча-
стие в преговорния процес. Европейските общности и повечето
от страните-членки незабавно подписаха документа, а други ско-
ро ще последват техния пример. Ние имаме допълнително осно-
вание за задоволство, тъй като активното участие на хората с
увреждания беше ключов аспект от процеса на изработване на
Конвенцията. Документът разглежда проблемите на уврежда-
нията изцяло в перспективата на човешките права, посочвайки
мерките, които държавните и недържавните структури трябва
да предприемат, за да гарантират, че правата на хората с увреж-
дания се спазват наравно с правата на всички останали. Три от
водещите принципи на Конвенцията са:

1) зачитане на неотменимото достойнство и индивидуал-
на автономия, включващо свободата на собствен избор
и независимостта на личността;

2) пълноценно и ефективно участие и включване в обще-
ството;

3) зачитане на различията и приемане на хората с увреж-
дания като част от човешкото многообразие и от чо-
вечеството.

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МРЕЖА НА ММПХУ ЗА 2007 Г.

Международен координационен екип

Д-р Уилям Кенеди Смит
Мери Киоу, международен координатор на ММПХУ

Консултативен съвет на ММПХУ

Проф. Джерард Куин, Ирландия
Стефан Тромел, Фондация ONCE, Испания
Проф. Терезиа Дегенер, Германия
Лиза Адамс, Хандикеп Интърнашънъл
Карлота Бесоци, Европейски форум на хората с увреждания

Институт Бъртън Блат

Питър Бланк, председател
Майкъл Морис, управителен директор, Вашингтон
Мария Рейна Виктория, научен сътрудник, Вашингтон

Изследователи

Армен Алавердян, Армения
Капка Панайотова, България
Агне Рудмес, Естония
Пирко Маламаки, Финландия
Сабине Хефнер, Германия
Ейрини-Мария Гунари, Гърция
Мери Киоу, Ирландия
Анете Плой, Холандия
Анна Розборска, Полша
Роман Жаворонков, Русия
Дамиан Татич, Сърбия
Леонор Лидон Ерас, Испания
Д-р Идил Исил Гюл, Турция
Джилиан Куин, Обединено кралство
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Европейският форум на хората с увреждания (ЕФХУ) е организа-
ция, представляваща интересите на 50 милиона европейски граж-
дани с увреждания. В нея членуват национални федерации на орга-
низации на хора с увреждания от всички държави членки на Евро-
пейския съюз, както и Норвегия и Исландия. В ЕФХУ членуват и
множество европейски неправителствени организации, предста-
вляващи хора с различни увреждания. Мисията на организацията
е да застъпничи за човешките права на хората с увреждания и да
настоява за равни възможности в институциите на ЕС и в стра-
ните членки на ЕФХУ, в съответствие с принципите на недискри-
минация.

Конвенцията ще влезе в сила, след като 20 държави я ратифици-
рат. Щом се случи това, страните ще започнат да правят редов-
ни прегледи на своята политика, за да гарантират нейното съот-
ветствие с буквата и духа на документа. Специален комитет
ще оценява доколко държавите спазват Конвенцията на основа-
та на техните официални доклади, както и на алтернативни до-
клади, изготвяни от заинтересовани страни като организации-
те на хора с увреждания.

В този контекст настоящият сборник с национални доклади от
14 европейски държави представлява отличен пример за първона-
чално усилие в набелязаната посока, който може да се използва
както от националните власти, така и от организациите на хора
с увреждания. Регионалният доклад на ММПХУ за Европа е безце-
нен, тъй като е написан от пряко заинтересованите (в съответ-
ствие със социалния модел на уврежданията), като в същото вре-
ме следва обективен и конструктивен подход. Неговите изводи
показват колко позитивно може да бъде съчетаването на  движе-
нието на хората с увреждания с изследователската работа.

Докладът представя в подробности ситуацията на хората с ув-
реждания във всяка от 14-те държави и включва информация за
броя на хората с увреждания, законодателните рамки и админи-
стративни практики, както и основните проблеми, с които се
сблъскват хората с увреждания в своето ежедневие. Той е важен
инструмент, който може да се използва от националните вла-
сти за подобряване на живота на хората с увреждания във всяка
отделна европейска държава. В допълнение, докладът съдържа
преглед на ситуацията на хората с увреждания в цяла Европа и
допринася за по-доброто разбиране на общите проблеми, пред ко-
ито са изправени всички европейци с увреждания. Ние се надява-
ме, че заключенията на доклада ще бъдат използвани от европей-
ските политици за изработването на по-недискриминиращи и
приобщаващи европейски политики и практики.1

Янис Вардакастанис
Президент, Европейски форум на хората с увреждания
1 август 2007 г.
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Ролята на международното законодателство за правата на
хората с увреждания

На 13 декември 2006 г. Организацията на обединените нации прие
Конвенцията за правата на хората с увреждания2 (КПХУ) и Факу-
лтативния протокол към нея. Три месеца по-късно, в първия ден
за нейното подписване рекорден брой държави подписаха Конвен-
цията, което се прие за позитивен знак и формира високи очаква-
ния сред международните застъпници в сферата на увреждания-
та. В резултат на това, независимо че КПХУ не формулира нови
права, тя гарантира, че настоящите права на хората с уврежда-
ния ще започнат да се зачитат, изграждайки обещаваща и по-
дробна разписана международна правна рамка. Това означава, че
новият договор обхваща основните човешки права, регламенти-
рани в предишни документи на ООН, отчитайки особеностите
на уврежданията и формулирайки списък от конкретни задълже-
ния на държавите с цел насърчаване на приобщаването и премах-
ване на дискриминацията. Важно е да се подчертае, че пълноцен-
ното участие на хората с увреждания не само заляга като водещ
принцип в документа, но представлява и стратегия, организи-
раща всички предварителни преговори по текста. Систематично
провежданите консултации с организации на хора с увреждания
значително обогатяват съдържанието на КПХУ и ефективност-
та на нейното разработване.

В допълнение към мерките в сферата на равнопоставеността и
защитата от дискриминация, достъпността, здравеопазване-
то, образованието, заетостта, рехабилитацията, участието
на хората с увреждания в политическия живот и т.н., КПХУ регла-
ментира и процедури за изпълнение и мониторинг. Така след ра-
тифициране на Конвенцията всяка държава ще трябва да изгра-
ди национален механизъм за насърчаване и мониторинг на изпъл-
нението и периодично да представя доклади на Комитет от не-

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАДА
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2 Българският превод на Конвенцията и Факултативния протокол към нея
може да се открие в интернет на следния адрес:
http://ahu.mlsp.government.bg/dnes.asp?ID=259. - Бел. пр.



предизвикателствата, свързани с набирането на надеждна инфор-
мация за ситуацията на хората с увреждания, методологията на
ММПХУ залага на децентрализирана мрежа от докладчици, в коя-
то участват местни изследователи, запознати и ангажирани с
живота на хората с увреждания в съответната държава. Изследо-
вателската мрежа на ММПХУ ни дава възможност да открием,
анализираме и организираме информация, която никога преди не е
била набирана в такъв мащаб. Настоящият доклад дава базисна
оценка, на основата на която може да се проследят ежегодните
промени в спазването на човешките права на хората с увреждания
във всяка отделна държава.

Този проект е уникален с това, че разглежда проблемите в сфера-
та на уврежданията в множество региони по целия свят, но той
използва структурния модел на проекта за Мониторинг на мини-
те. ММПХУ, както и Мониторингът на мините, е инициатива,
използваща ресурсите на гражданското общество, която разчи-
та на информация, набрана чрез международна мрежа от изследо-
ватели. ММПХУ е замислен като система за изработване на ал-
тернативни доклади, подобни на алтернативните доклади, сти-
мулиращи спазването на международните правни норми. Приме-
ри за това са докладите, изработвани от Международната ини-
циатива за наблюдение на правата на жените (International Wo-
men’s Rights Action Watch), които наблюдават спазването на Кон-
венцията за премахване на всички форми на дискриминация по от-
ношение на жените (CEDAW, 1979), или алтернативните доклади
на Международната група за законодателство в сферата на чо-
вешките права (International Human Rights Law Group), които се от-
насят към Конвенцията за правата на детето (1989).

За разлика обаче от Мониторинга на мините, който оценява из-
пълнението на една от конвенциите на ООН (Конвенция от Ота-
ва за забрана на противопехотните мини, 1997), както и от дру-
гите механизми за изработване на алтернативни доклади,
ММПХУ не оценява доколко страната-членка се придържа към ня-
кой от съществуващите инструменти на Обединените нации.
Трябва да се отбележи, че страните-членки на ООН разполагат

зависими експерти.3 Нещо повече, държавите, подписали Факу-
лтативния протокол, признават компетентността на Комите-
та да разглежда сигнали от индивиди или групи, които твърдят,
че са жертва на нарушения на разпоредбите, заложени в Конвен-
цията. Това е възможно след изчерпване на всички национални про-
цедури за защита.4 В частност, заинтересованите структури
като организациите на хора с увреждания и техните представи-
тели ще могат да наблюдават изпълнението на Конвенцията
както на национално, така и на международно ниво по различни на-
чини, включващи: въвличане и пълноценно участие в националния
мониторинг, консултиране при изработването на държавните
доклади, подаване на наблюдения и препоръки и предоставяне на
техническа подкрепа във връзка с държавните доклади по искане
на Комитета, както и предоставяне на експертно мнение на Ко-
митета относно изпълнението на Конвенцията.5 Тъй като КПХУ
ще влезе в сила след 20-та ратификация и държавите – страни по
Конвенцията ще бъдат задължени да подадат първия доклад в
срок от две години след влизането в сила, налице е спешна нужда
организациите на хора с увреждания и другите заинтересовани
страни да развият дейности по набиране на информация и да кон-
солидират своите усилия в сферата на мониторинга.

Преглед на Международния мониторинг
на правата на хората с увреждания

Международният мониторинг на правата на хората с увреждания
(ММПХУ) документира и оценява спазването на правата и отно-
шението към хората с увреждания в световен план. Проектът е
провокиран от липсата на информация за фактическите условия
на живот на хората с увреждания по целия свят. Имайки предвид
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След това те бяха прецизирани чрез консултации с представители
на международни организации на хора с увреждания и експерти по за-
конодателство в сферата на уврежданията от различни държави.
Щом проектът ММПХУ стартира официално, въпросите отново бя-
ха оценени от международни експерти и застъпници в сферата на
уврежданията, включително и от изследователите по места. Ръко-
водството за проучването (известно още като „въпросника”) съдър-
жа 107 различни въпроса. В основната част на въпросника са включе-
ни общо 91 въпроса. Шестнайсет въпроса са включени в раздела за
групови дискусии. Три от тях влизат и в състава на основната част.

Въпросите от основната част на ръководството за проучване са
разпределени в четири секции, всяка от които се фокусира върху
различна тематична област. Десет въпроса засягат демограф-
ските характеристики на хората с увреждания в страната. За
техните отговори изследователите използваха статистически
данни и интервюта с държавни служители, чрез които да пот-
върдят точността на наличната информация.

Втората секция от ръководството за проучване, озаглавена „Пра-
ва на хората с увреждания”, се състои от 24 въпроса. При някои от
тях изследователите трябва да проследят определени отговори,
като задават допълнителни въпроси. Тази секция се занимава пре-
ди всичко с естеството на националното законодателство и поли-
тики, гарантиращи правата на хората с увреждания, включително
антидискриминационното законодателство и защитата на граж-
данските, политическите и социалните права. Тя засяга и въпроси-
те, свързани с институционализацията на хората с увреждания.

Третата секция от ръководството се отнася до въпросите за
приобщаването и достъпността. Тази част е разделена на шест
сегмента, които съдържат общо 43 въпроса. Сегментите са: ко-
муникация, образование, заетост, здравни услуги, жилища и до-
стъпност на архитектурната среда.

Четвъртата секция засяга дейностите на организациите в сфе-
рата на уврежданията на национално и местно ниво. Тя включва

със собствена система за мониторинг, основана на Стандартни-
те правила за равнопоставеност и равни шансове за хората с ув-
реждания (известни като „Стандартните правила”), приети от
Общото събрание през 1993 г.  Страните-членки сами наблюда-
ват  придържането си към Стандартните правила, следвайки на-
соките на специалния докладчик, който докладва пред Комисията
за социално развитие. Така изградената система за мониторинг
разчита на самонаблюдението от страна на правителствата –
за разлика от това, Международният мониторинг на правата на
хората с увреждания се основава на наблюдение, осъществявано
от организации и индивиди от гражданското общество, като
всеки от представителите на хората с увреждания докладва за
ситуацията в собствената си страна. По този начин ММПХУ не
само допълва настоящата система за мониторинг, но в съчета-
ние с наскоро приетата Конвенция за правата на хората с увреж-
дания на ООН той се превръща в полезен инструмент за оценка
на спазването на Конвенцията от страна на отделните държави. 

Методология

Методологията, използвана в проучването ММПХУ, е изследова-
телска по своя характер, а водещият въпрос е „Доколко се спаз-
ват правата и в какви условия живеят хората с увреждания във
всяка отделна държава?”. Ръководството за проучване включва
както затворени (на които се отговаря с „да/не”), така и отво-
рени въпроси.  Методологията преднамерено съчетава количе-
ствен подход, чрез който от различните държави се набират
сравними помежду си данни, с качествен подход, чрез който се по-
лучават съдържателни отговори. Те се използват при разказва-
телното описание на ситуацията във всяка страна. Изследова-
телите не са задължени да задават въпросите, съдържащи се в
ръководството, а са стимулирани да документират ситуацията
и условията по места.

Въпросите, включени в ръководството за проучване, бяха форму-
лирани до голяма степен на основата на Стандартните правила.
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режданията в съответните държави. Резултатите от пилот-
ното проучване бяха публикувани в Международния компендиум
за правата на хората с увреждания от 2003 г. През август 2004 г.
ММПХУ издаде първия Регионален доклад за Северна и Южна Аме-
рика, а същата методология беше използвана и при Доклада за
Азия от 2005 г.

След като методологията беше изпробвана и валидизирана,
местните изследователи за европейския регионалния доклад бя-
ха обучени в стандартизирани техники за набиране на информа-
ция от персонала на Центъра за международна рехабилитация.
Изследователите преминаха през интензивна обучителна про-
грама по интернет, включваща теми като международно право,
човешки права, изследователски методи, техники за интервюи-
ране, формиране на извадки и документиране на резултатите от
проучването. Програмата продължи три месеца, през които из-
следователите участваха в интернет дискусии и изпълняваха об-
учителни задачи.

Настоящото изследване се сблъска с няколко важни предизвика-
телства и ограничения, които трябва да бъдат споменати. На
първо място все още няма международен консенсус относно де-
финицията на понятието „увреждане”. Въпреки че Международ-
ната класификация на функционирането, уврежданията и здраве-
то (ICF) на Световната здравна организация е приета като меж-
дународен стандарт, тя все още не се прилага по света или в кон-
кретния регион. Тъй като независимото набиране на данни с де-
мографски характер попада извън обхвата на настоящия доклад,
статистическата информация, представена тук, се основава на
проучвания, провеждани във всяка отделна държава. Без единна
дефиниция обаче тези цифри, строго погледнато, не са съпоста-
вими помежду си. 

Второто предизвикателство е свързано с ниския приоритет,
който като цяло имат въпросите на уврежданията в повечето
страни. В резултат на това официалните статистики често са
оскъдни, като в някои случаи дори няма никакви данни, а предиш-

въпроси, свързани както с правителствени, така и с неправител-
ствени структури. Съдържа осем въпроса. За да получат техни-
те отговори, изследователите използваха епидемиологични дан-
ни и национални статистики, както и материали, свързани със
законите и подзаконовите актове в сферата на уврежданията.

Освен това изследователите проведоха интервюта с различни
държавни служители и лидери с увреждания, за да получат допъл-
нителна информация и да верифицират заключенията си отно-
сно политиките. Те подбираха своите събеседници според техни-
те позиции в министерствата и агенциите, както и според репу-
тацията им на хора с познания в съответната сфера. Заедно с
това изследователите събраха и информация/мнения чрез фокус-
групи с лидери сред хората с увреждания. Методологията за гру-
повите дискусии се различаваше от методологията, използвана
за набиране на информация и данни чрез въпросите от основната
част на ръководството. Фокус-групите включваха експерти по
уврежданията – хора с личен опит, свързан с уврежданията и/или
дългогодишен стаж в тази сфера.

След това изследователите проведоха свободни дискусии, струк-
турирани според 17-те въпроса от раздела за групово изследване.
По правило информацията, която се получава от груповите дис-
кусии, не може лесно да се анализира със статистически или дру-
ги методи. Резултатът от дискусиите е огромно количество
словесна информация, която трябва да се обобщи, за да се напра-
вят аргументирани заключения. Целта на тези групови дискусии
беше да се постигне разбиране и да се вникне в проблемите на ув-
режданията, характерни за отделните държави, а не да се проуч-
ва общественото мнение. 

Изследователската методология на ММПХУ беше изпробвана на
терен през 2003 г. в две държави в Северна и Южна Америка – Ел
Салвадор и Никарагуа. В продължение на шест седмици изследова-
телите събираха информация относно нормативната уредба на
правата на хората с увреждания, по въпросите на приобщаване-
то, както и за дейностите на организациите в сферата на ув-
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областите, са определени като умерено приобщаващи. И накрая
страните, в които правата в основните области са защитени в
малка степен или изобщо не се зачитат, са означени като най-
малко приобщаващи. Степента на приобщаване се определя, ка-
то се изчисли общият брой въпроси, чиито отговори описват
действия, подпомагащи приобщаването на хората с увреждания.
Но ресурсите в региона не са равномерно разпределени, което мо-
же да доведе до установяване на директна връзка между благосъ-
стоянието и приобщаването. Ето защо при изчисляване на сте-
пента на приобщаване се отчитат и националните ресурси. Пър-
во, отговорите се съотнасят към брутния вътрешен продукт
на глава от населението, за да се установи кои от тях се свър-
зват най-често с държави, разполагащи с повече ресурси. Логика-
та е зад това усилие за балансиране на резултатите да се от-
крои ангажираността с приобщаването. Когато страни с ограни-
чени ресурси изпълняват скъпи проекти, възприемани като под-
ходящи само за богатите държави, това показва по-висока сте-
пен на ангажираност с правата на хората с увреждания и социал-
ното приобщаване.

Тъй като предназначението й е да установи само най-базисното ни-
во на защита на правата в няколко различни области, картата за
обобщено представяне на резултатите няма за цел да класира дър-
жавите. Някои страни може да гарантират права, които имат
важно значение за интеграцията на хората с увреждания, но не са
обхванати от индикаторите, заложени в картата. Освен това са
възможни огромни разминавания в границите на една и съща дър-
жава. Затова картата не може да се използва за извличане на за-
ключения, надхвърлящи основата категория на приобщаването.

Терминология

Въпросът с избора на подходящи думи е важен за всяко изследва-
не в сферата на уврежданията. Все още няма консенсус относно
начина, по който трябва да се говори за хората с увреждания.
Всеки термин акцентира върху различни взаимоотношения. Наи-

ните проучвания, които могат да се използват, са много малко.
Изследователите на ММПХУ бяха принудени да събират инфор-
мация от множество източници. Тези данни бяха проверявани въ-
зможно най-старателно, но липсата на официални източници по-
някога създаваше проблеми.

Методология на картата за обобщено
представяне на резултатите

Картата за обобщено представяне на резултатите от ММПХУ,
която може да бъде открита в началото на този текст, е осно-
вен елемент от системата за мониторинг на ММПХУ. Тя пред-
ставя нагледно степента, до която се спазват основните чо-
вешки права във всяка страна. При това тя използва методоло-
гия, която позволява да се направи непосредствено сравнение
между отделните държави. Картата се основава на списък от 10
затворени въпроса, които покриват шест области: присъединя-
ване към Конвенцията на ООН, законодателна защита, образова-
ние и заетост, достъпност, здравни услуги и жилища, и комуни-
кация. Дословните формулировки на въпросите са дадени в При-
ложение В на доклада. Тези индикатори засягат преди всичко ос-
новните социални, икономически и културни права на хората с ув-
реждания. Въпреки че спазването на тези права несъмнено е свър-
зано с гарантирането на гражданските и политически права, към
момента докладът не включва въпроси, измерващи спазването на
политическите права на хората с увреждания. Подробните докла-
ди за всяка страна, включени в пълния текст, съдържат повече
информация за зачитането на различните права.

На основата на отговорите, дадени на 10-те въпроса, всяка стра-
на попада в една от трите категории, показващи общото ниво на
приобщаване на хората с увреждания: най-приобщаващи, умерено
приобщаващи и най-малко приобщаващи. Държавите, в които за-
щитата на основните човешки права е гарантирана във всички
или почти всички области, са определени като най-приобщаващи.
Онези, в които са защитени само някои от правата в някои от
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Изводи

Изводи, основани на картата за обобщено представяне на резул-
татите

По-голямата част от държавите попадат в категорията на уме-
рено приобщаващите страни. Четири държави (Финландия, Об-
единеното кралство, Испания и Гърция) са оценени като най-при-
общаващи, а други три (България, Турция и Естония) влизат в съ-
става на най-малко приобщаващите.

Повечето от държавите осигуряват адекватна базисна законода-
телна защита, разполагайки както със специални закони, така и с
други инструменти като антидискриминационно законодателство.
В Ирландия действат както специфични нормативи, така и регла-
менти в рамките на антидискриминационното законодателство.

Четири от държавите са подписали както Конвенцията за правата
на хората с увреждания на ООН, така и Факултативния протокол.
Шест страни са подписали само Конвенцията, а четири не са подпи-
сали нито един от двата документа. Важно е да се подчертае, че
отказът да се подпише Конвенцията не означава, че съответната
държава не е подкрепила Конвенцията през етапа на нейното разра-
ботване. Например Сърбия участва със свой представител с увреж-
дане в работната група по изработване на Конвенцията. 

Повечето от държавите осигуряват адекватна основна законо-
дателна защита в сферата на заетостта и образованието. Това
ни кара да мислим, че във всички страни все още има множество
проблеми пред практическата реализация на законово гарантира-
ните приобщаващо образование и заетост.

Предстои много работа в сферите на здравеопазването, жилищ-
ната политика, достъпността и приобщаващите комуникацион-
ни практики в различните държави. Например малко по-малко от
половината страни имат правителствени интернет сайтове,
достъпни за хората със зрителни увреждания.

менования като „хора с увреждания” се фокусират върху индиви-
да, застъпвайки възгледа, че увреждането означава определена
житейска ситуация и не е характеристика на отделния човек.
Други термини като „увредени хора”6 подчертават принадлеж-
ността към определена общност. В епохата на политиките на
идентичността принадлежността към дадена малцинствена гру-
па може да се превърне във важен и определящ аспект на соб-
ствената идентичност, който да намери израз в езика. Има и та-
кива наименования, които акцентират върху отговорността на
обществото да подпомага хората с увреждания. Различните ези-
ци, групи и индивиди отдават предпочитания на различни терми-
ни. Въпросът все още предизвиква множество спорове.

При липса на международен консенсус относно номенклатурата в
сферата на уврежданията редакторите на подобен доклад са из-
правени пред следната алтернатива – да променят формулировки-
те на изследователите според предварително избран стандарт
или да запазят термините, използвани от тях, дори и когато зву-
чат проблематично или дискриминационно. Като цяло решението
на ММПХУ е да преформулира езика, освен когато термините се
използват в официален контекст. Тъй като наличието на дискри-
миниращ език в законите оказва негативно влияние върху правата
на хората с увреждания, такава терминология е важно да се иден-
тифицира и запази в контекста на своята употреба. В национал-
ните доклади, в които е запазено използването на проблематичен
език, още в началото са обособени секции, посветени на термино-
логията, които посочват въпросните термини. В останалата
част от доклада се използва както терминът „хора с уврежда-
ния”, така и „увредени хора”, в зависимост от преобладаващата в
текста на съответния изследовател употреба. Тъй като езикови-
те предпочитания се променят с времето, ММПХУ също се стре-
ми да променя стила си в унисон с тези важни изменения.
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6 Това значение на термина "disabled people" се е наложило в контекста на
социалните движения за права на хората с увреждания в икономически
развитите западни демокрации. Съчетанието "увредени хора" има различен
смисъл на български и оригиналната конотация на английския термин
неизбежно се губи при превода. - Бел. пр.



определенията се фокусират върху „загубата на способността за
действие” или върху „функционалната” оценка на увреждането.

В две от държавите беше установено, че определението на увреж-
дането не включва всички видове увреждания. Например холандско-
то Министерство на здравеопазването използва по-тясно опреде-
ление на увреждането при вземане на политически решения, което
включва само хората с „физически, сензорни и обучителни уврежда-
ния”. Хората с психосоциални увреждания не са включени. В Сърбия
също по традиция хората с психосоциални или психиатрични пробле-
ми не се разглеждат като част от групата на хората с увреждания.

В допълнение към официалните законодателни определения всяка
държава използва множество допълнителни дефиниции на уврежда-
нето, свързани със социалните и финансовите придобивки и достъ-
па до услуги. В Обединеното кралство например няма едно един-
ствено определение на увреждането. В преброяването на населе-
нието то е дефинирано най-вече в контекста на нетрудоспособ-
ността, докато британският Закон за защита от дискриминация
в сферата на уврежданията определя увреждането в по-широк кон-
текст. Други страни като Финландия и Ирландия използват отдел-
ни определения на увреждането, когато става дума за индивидуал-
ните потребности от услуги. Всъщност множество държави из-
ползват различни дефиниции, основаващи се на предоставяните ус-
луги или придобивки, които понякога не са съгласувани помежду си.

Повечето държави с действащи системи за социално подпомага-
не използват някой от множеството методи за класификация,
измерващи или ранжиращи степента на индивидуалното увреж-
дане. Предназначението на този механизъм е да се определи раз-
мерът на придобивките, които човек има право да получи.

Например, в Гърция ако човек премине успешно през двете коми-
сии, натоварени със задачата да идентифицират хората с първа и
втора категория увреждане, той или тя ще бъде класифициран
като увреден над 67%. В този случай човекът има право на финан-
сово подпомагане. Според немския Социален кодекс „хора с тежки
увреждания са онези, чиято степен на увреждане е поне 50%”.

Определения на увреждането

Изследване, проведено в рамките на европейския регион, устано-
вява, че във всяка страна се използват различни системи за клас-
ификация и определения на увреждането. Това затруднява иден-
тифицирането на хората с увреждания.7

Проучването ММПХУ установява, че различните определения на
увреждането са повлияни от използваните модели на уврежда-
нията. Някои системи за класификация са по-ограничени от дру-
ги по отношение на категориите, използвани за оценяване на хо-
рата с увреждания. Някои системи се основават само на нерабо-
тоспособността, докато други включват и правото на човека на
социално подпомагане и индивидуална подкрепа.

В страните, в които се използва чисто медицински модел на ув-
режданията, като България и Армения, оценката на увреждането
се извършва единствено от медицински структури.8 Според бъл-
гарското определение увреждането означава „загуба или наруша-
ване в анатомичната структура, във физиологията или в психика-
та на даден индивид”.9 За разлика от това, определението на ув-
реждането в Сърбия е по-силно повлияно от социалния модел. Нас-
коро приетият сръбски закон постановява, че „хора с увреждания
са хора с физически, сензорни, интелектуални или емоционални
недъзи,10 придобити по рождение или по-късно в живота, които по-
ради социални и други бариери не могат да участват пълноценно
или са възпрепятствани да участват в социалните дейности в съ-
щата степен както останалите хора”11. Все пак повечето от
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7 Brunel University, Definition of Disability in Europe - A comparative analysis;
Employment and Social Affairs, European Commission, September 2002.

8 В Армения оценката на увреждането се извършва от Медико-социалната екс-
пертна агенция, а в България – от Териториалните експертни лекарски комисии.

9 Закон за интеграция на хората с увреждания, в сила от 1 януари 2005 г.,
обнародван в Държавен вестник, бр. 81 от 17 септември 2004 г.

10 Тук превеждаме "impairment" с "недъг", а "disability" - с "увреждане". - Бел. пр.
11 The National Strategy for Enhancement of Status of Persons with Disabilities, Law on

Prevention of Discrimination against Persons with Disabilities, Official Gazette of
Serbia, no 34/2003.



В други държави като Испания, Турция, Армения, Гърция, Русия и
Холандия данните за броя на хората с увреждания се черпят от
множество различни източници, включващи специални анкети
относно уврежданията, статистика от социалното осигурява-
не/подпомагане и информация за средствата, отделяни за ком-
пенсиране на нетрудоспособността.

Позицията на Финландия по набирането на информация за увреж-
данията е уникална. Страната никога не е провеждала национал-
но проучване на уврежданията, а в преброяването на население-
то не са включени въпроси, касаещи наличието на увреждане. Дан-
ните се събират единствено от групи на хора с различни увреж-
дания, които поддържат регистри. Те включват например броя

В други държави като Русия, Армения и Естония хората с увреж-
дания се класифицират по скала, обхващаща от „леко” до „теж-
ко увреждане”. В Естония социалните придобивки се полагат спо-
ред установената степен на увреждане, която включва оценки
от „умерено” до „дълбоко”.

Брой на хората с увреждания

В повечето държави от региона има официални данни за броя на
хората с увреждания – с изключение на Сърбия, която използва
оценките на Световната здравна организация, и Финландия. Ме-
тодите за набиране на информация се различават в отделните
държави, като в повечето от тях тази дейност започва от сре-
дата на 90-те години на 20 век.

Таблица 1 показва основните проучвания на хората с увреждания
във всяка страна, както и техния брой като процент от населе-
нието на отделните държави. В Ирландия, Обединеното крал-
ство, България, Германия, Полша и Естония броят на хората с
увреждания се определя чрез официално преброяване на населе-
нието. Всяко преброяване използва специфични въпроси относно
уврежданията.

Таблица 1: Относителен брой на хората
с увреждания (по държави)
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Държава
Брой на хората с
увреждания като
% от населението

Метод на набиране на
информация

Армения 4,6% Медико-социална
експертна агенция

България 3,3% Преброяване 2001

Естония 8,4% Национално преброя-
ване, по данни на социал-
ното министерство

Финландия 5% Няма официални данни

Германия 10% Федерално
статистическо бюро

Гърция 9,3% Евростат 1995

Ирландия 8,3% Преброяване 2002

Холандия 13% Централно национално
статистическо бюро

Полша 14,3% Национално преброяване
2002

Русия 8% Федерална държавна
статистическа служба

Сърбия 7% – 10% Няма официални данни,
процентите се основа-
ват на данни на СЗО

Испания 9% Проучване на уврежда-
нията, недъзите и
здравословното
състояние

Турция 12,29% Проучване на уврежда-
нията в Турция 2002 

Обединено
кралство

18,2% Национално преброяване
2001



какъвто е случаят в Ирландия и Испания. Някои държави като
Полша и Армения осигуряват законодателна защита за постра-
далите от въоръжени конфликти. Интересно е да се отбележи,
че организациите на хора с увреждания в Армения, България и
Сърбия са изиграли главна роля за приемането на закони, защита-
ващи правата на хората с увреждания. В Ирландия е бил организи-
ран консултативен процес с участието на такива организации,
доставчици на услуги и застъпнически групи за разработване на
ирландското законодателство в сферата на уврежданията.

Ефективността и влиянието на тези законови мерки са различ-
ни в отделните държави, в зависимост от изпълнението и спаз-
ването на законите. Особено важна е тенденцията национални-
те закони да „насърчават”, вместо да „изискват” прилагането
на определени мерки. Тази тенденция възпрепятства изпълнение-
то на законите в сферата на уврежданията. В допълнение за жа-
лост всички страни все още поддържат закони или подзаконови
актове, които издигат законодателни бариери пред хората с ув-
реждания. Такъв е случаят с правото на гласуване – в повечето
държави хората, които са определени като недееспособни, ня-
мат право да гласуват.

След стартиране на процеса по подписване на Конвенцията за
правата на хората с увреждания през март всички освен четири
държави подписват Конвенцията, а някои подписват и Факулта-
тивния протокол. Всички страни подкрепят преговорите по
Конвенцията и включват хора с увреждания в своите делегации.
Например такава подкрепа оказват Германия, Ирландия, Обедине-
ното кралство, Сърбия и Финландия, а държави като Холандия
включват организации на хора с увреждания в състава на своите
делегации. 13

Правото на хората с увреждания да гласуват е регламентирано
във всички страни от региона. Но държавите се различават по
отношение осигуряването на физически достъп до гласуване. В

на хората, имащи право да ползват услуги в сферата на уврежда-
нията, както и броя на поддръжниците или членовете на органи-
зациите.

Делът на хората с увреждания в различните държави от проучва-
нето е различен. Повечето от страните в региона отчитат от-
носителен брой между 8 и 14 процента. Сред причините за вариа-
циите се открояват обясненията, свързани с различията между
определенията на увреждането и системите за класификация,
използвани в региона. Например в Полша увреждането се опреде-
ля в контекста на неработоспособността, докато в Обединено-
то кралство дефинициите са на функционална основа. Възмож-
ността индивидите сами да определят дали имат увреждане, ха-
рактерна за Обединеното кралство и Ирландия, също оказва
влияние върху статистиките относно уврежданията.

Делът на хората с увреждания в Обединеното кралство възлиза
на 18,2% и е най-високият за региона. Резултатите от пребро-
яването там се основават на определянето на увреждането във
функционални термини и в контекста на продължително боледу-
ване или трайна неработоспособност. Със своите 4,6% и 3,3%
Армения и България регистрират най-нисък дял на хората с ув-
реждания – и в двете държави увреждането се определя от здра-
вословна/медицинска гледна точка.12

Законодателство и права на хората с увреждания

Като цяло законодателната защита за хората с увреждания в ре-
гиона е добра. Тази защита включва конституционни уредби, спе-
цифични закони за уврежданията, антидискриминационно законо-
дателство и подзаконови актове. Повечето страни имат специ-
фични закони в сферата на уврежданията, а някои използват съ-
четание от специфични закони и антидискриминационни мерки,
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12 Докато борят на хората с увреждания в Армения се определя според реги-
стрираните от Медико-социалната експертна агенция в Министерството
на труда и социалните дейности, данните за България са събрани по време на
Преброяване 2001.

13 Холандската делегация в преговорите за Конвенцията на ООН включва
представител на холандско обединение на организации на хора с увреждания.



та със слухови и зрителни увреждания.16 В някои страни достъ-
път до информация е нормативно регламентиран. Например ир-
ландският закон за уврежданията задължава правителството да
осигурява информация в достъпни формати. В Русия също има
федерален закон, даващ право на хората с увреждания да получа-
ват нужната им информация.17

Не всички държави осигуряват достъп до своята конституция
на Брайл, въпреки че някои национални НПО разпространяват за-
коните в брайлов формат. Достъпът до библиотеки и информа-
ционни материали в алтернативни формати също е осигурен в
различна степен в страните от региона. Ирландия осъществява
уникален проект за осигуряване на достъп на хората с уврежда-
ния до библиотеките.18

Някои държави като Гърция и Германия официално признават же-
стомимичния език. В Испания се очаква решението на парламен-
та за официалното му признаване и нормативно регламентиране
– има надежда това да стане до края на 2007 г. Повечето страни
осигуряват някаква форма на субтитриране или други подобни
технологии за достъп до информация на телевизионните зрите-
ли с увреден слух, въпреки че подобни програми обикновено са
ограничен брой и са съсредоточени върху вечерните новини.

Изглежда също така, че в региона липсват официално разработе-
ни механизми за спешно известяване на хората с увреждания при
бедствия и аварии. В случай на бедствие Финландия планира да из-
ползва система от SMS съобщения и телетипи, за да осъществи
комуникация с хората със слухови увреждания и нарушения на го-
вора. В Гърция един от мобилните оператори предоставя на
своите абонати услугата Otealert – специално устройство с бу-
тон за директна връзка при спешност, което може да се монти-

региона няма много информация за достъпността на избира-
телните секции, въпреки че някои страни разполагат с офици-
ални данни. Полската Национална избирателна служба предоста-
вя информация за достъпните секции. Германия също разполага с
такива данни, предоставени отчасти от местните власти и
регионалната администрация. Според тях 57 процента от
избирателните кабини са достъпни. В други страни като
Испания местна организация на хора с увреждания наскоро
отправи критики към мерките на правителството за
осигуряване на достъп до гласуване за хората с увреждания,
заявявайки, че правото на гласуване не може да се упражнява в
условия, които са едни и същи за всички испански граждани.14 На
групови дискусии, проведени в Русия, достъпността на
избирателните секции е оценена на не повече от 20 процента. В
някои от държавите като Полша, Турция, Обединеното кралство
и Сърбия има хора с увреждания, които са печелили избори.

В региона е регистриран и напредък в сферата на уврежданията
и международното развитие. Финландия например осъществява
политика по приобщаващо развитие и в изследване, проведено
през 2003 г., се подчертава, че от 1991 г. правителството е
похарчило общо около 32,3 милиона евро за международно
развитие в сферата на уврежданията. Това възлиза на пет
процента от целия бюджет.15 Друг пример е Холандия, където по
въпросите на уврежданията и международното развитие
работи Консорциумът за увреждания и развитие.

Комуникация

Различните страни от региона осигуряват в различна степен до-
стъпна информация в алтернативни формати. В държави като
България има закон, предвиждащ месечна добавка за информа-
ционни и телекомуникационни услуги, която се изплаща на хора-
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14 На 24 май 2007 година CERMI обявява, че хората с увреждания за пореден път
не могат да упражняват правото си да гласуват при нормални условия.

15 Министерство на външните работи на Финландия, http://formin.finland.fi/pub-
lic/default.aspx?nodeid=15346&contentian=2&culture=en-US

16 Закон за интеграция на хората с увреждания, член 42, Държавен вестник, бр. 81.
17 Закон за социалната защита на хората с увреждания в Руската федерация.
18 The Library Council, Policies & Projects: Reasonable Accommodation for people with dis-
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ците от всички възрасти, въпреки че според закона осигуряване-
то на достъпна среда е задължително.

Като цяло в проучваните държави се наблюдава тенденция към
въвеждане на приобщаващо образование, а в някои от тях като
Испания и Финландия принципите на приобщаването са залегнали
в основите на съответното законодателство и политики. В Ис-
пания, Финландия и в някои други страни като Ирландия хората с
увреждания имат редица възможности за избор на учебни заведе-
ния. Въпреки това все още е налице разминаване между предвиде-
ното в закона и наличното или достъпно на практика. Ето защо
е необходимо да се измине още много път, преди приобщаващото
образование да се превърне в реална възможност за всички деца с
увреждания. Например някои страни съобщават за липса на усло-
вия за децата и техните родители в селските райони, а в други
като Естония училището все още има право да откаже прием на
дете с увреждане. Въвеждането на приобщаващо образование
все още е възпрепятствано от недостъпния транспорт, учи-
лищна среда и обучителни материали.

Заетост

Законодателната рамка е различна в различните страни от ре-
гиона, но множество държави като Армения, Финландия, Бълга-
рия, Ирландия и Полша понастоящем насърчават адаптиране на
работната среда, освен ако разходите за това са необосновано
големи. България и Гърция предвиждат директно финансиране за
адаптиране на работното място, докато останалите държави
уреждат този въпрос в своето антидискриминационно законода-
телство. Сред тях са Финландия, Сърбия, Турция, Обединеното
кралство, Естония и Холандия, но антидискриминационните ре-
гламенти са въведени наскоро и ефектът от тях все още не е
ясен. До момента тези мерки нямат еднозначно позитивно въ-
здействие върху нивата на заетост в региона. Например в Сър-
бия само 13 процента от хората с увреждания са заети, докато
в Обединеното кралство заетостта на хората с увреждания е 48
процента. Половината от държавите, участващи в проучване-

ра на обикновен или мобилен телефон.

Образование

В повечето страни правото на образование за всички деца е нор-
мативно регламентирано, като началното и средното образова-
ние обикновено са задължителни. Но приложението на тази нор-
ма по отношение на децата с увреждания се различава в отделни-
те държави. Например в Обединеното кралство е незаконно до-
ставчиците на образователни услуги да дискриминират малките
или по-възрастни ученици и учащи се с увреждания, което има
ефект. Но в Сърбия, където също е налице подобно антидискри-
минационно законодателство, са необходими още редица проме-
ни, за да се превърне образованието на децата с увреждания в ин-
тегрална част от образователната система. От друга страна в
Гърция образованието на децата с увреждания не е задължител-
но във всички случаи, а в Русия са налице известни ограничения
при предоставянето на професионално обучение.

Множество страни съобщават за наличието на съвет, комитет
или център, отговорен за оценяването на децата, с което да се
установят техните увреждания и да се изработи план за посре-
щане на техните специални образователни потребности. Приме-
ри за това могат да бъдат открити в Гърция, Естония и Полша.
В Холандия, когато родител предпочита детето му да се обуча-
ва в общообразователно училище, се изработва индивидуална
програма, която включва и ресурсите, необходими за нейното из-
пълнение – личен бюджет за подкрепящи услуги, допълнителна
лична помощ, подходящи обучителни материали и т.н.

Физическата достъпност и достъпът до ресурси (което включва
както учители, така и апаратура) продължават да бъдат пречка
пред включването в общообразователни учебни заведения, а в ня-
кои страни и пред получаването на каквото и да било образова-
ние. Например гръцките и руските деца с увреждания са изложе-
ни на риск да бъдат напълно лишени от образование. А във Фин-
ландия липсата на достъп продължава да възпрепятства учени-
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вят данъчни облекчения на самите хора с увреждания, а в Армения
те получават финансова подкрепа за започване на собствен биз-
нес. В Германия се осигурява подкрепа за запазване или намиране
на работа, докато в Сърбия няма програми за подпомагана за-
етост на свободния пазар на труда. Обикновено защитените
предприятия се финансират и управляват от държавата или
местните власти, въпреки че в Русия те са организирани като
държавни институции, психо-неврологични заведения и НПО.
Естония съобщава, че за защитените предприятия не се отпу-
скат достатъчно средства. Като цяло регионът все още е далеч
от осигуряването на условия за заетост на хората с увреждания.

В страните, в които има действащо социално осигуряване и под-
помагане и на хората с увреждания се изплащат специални пенсии,
тези механизми са законово уредени и се определят в съответ-
ствие с нормативните регламенти и условия. Примери за това са
Ирландия, Испания, Обединеното кралство, Полша и Гърция.

Здравни услуги

Здравните услуги за хора с увреждания в региона са достатъчно
развити, въпреки че тяхното качество зависи от наличието на ре-
сурси и финансиране. В някои страни правото да се ползват тези
услуги е обвързано с оценката на увреждането, а в други те пред-
полагат доплащане или са законово гарантирани. В Естония хора-
та с увреждания се насочват към рехабилитационни услуги, кога-
то кандидатстват за оценка на степента на своето увреждане.

Някои държави включват темата за уврежданията в обучението
на медицинския персонал. Например във Финландия лекарите се
обучават да работят с хора с увреждания както в университе-
та, така и по време на стажовете. 

Жилища

В страни като Обединеното кралство и Русия има специални про-
грами за осигуряване на жилища за хора с увреждания. В други

то, определят квоти за работодатели, включително България,
Германия и Турция. Други страни като Армения и Сърбия разрабо-
тват такива механизми в момента. Държави като Финландия се
отнасят негативно към квотните системи по принцип, включи-
телно и към квотите, предназначени за групи в неравностойно
положение. Освен това успехът на квотните системи за насър-
чаването на равнопоставеността на трудовия пазар е спорен,
дори когато се налагат глоби за неспазването им. Например гер-
манският доклад подчертава, че множество работодатели пред-
почитат всеки месец да плащат глоби, вместо да се съобразяват
с квотите за наемане на хора с увреждания. В Турция заетостта
на хора с увреждания в частния сектор е между 12 и 25 пъти по-
висока от заетостта в публичния сектор, но въпреки това ци-
фрите все още не отговарят на изискванията на квотите.

В различните държави статистическите данни за заетостта се
събират по различен начин. Някои страни като Полша и Армения
не разглеждат хората с увреждания, получаващи пожизнени пен-
сии за инвалидност, като безработни. В резултат на това офи-
циалната статистика в Полша сочи, че само 15,3 процента от хо-
рата с увреждания са безработни, но 85 процента от тях не са
активни участници на трудовия пазар. 

Половината от страните осигуряват курсове за професионална
квалификация и настаняване на работа за хора с увреждания,
включително Гърция, Ирландия, Обединеното кралство и Арме-
ния. Подобни програми обикновено се изпълняват от правител-
ството, въпреки че във Финландия те се осъществяват от раз-
лични граждански групи.

Почти всички държави осъществяват програми за подпомагана
заетост и поддържат защитени предприятия, въпреки че кон-
кретните мерки в отделните страни се различават помежду си.
Например множество държави финансират разходите за адапти-
ране на работното място, а други изплащат на работодателите
субсидии за всеки работник или предлагат данъчни облекчения. Ин-
тересно е да се отбележи, че държави като България предоста-
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Институционализация

Повечето държави съобщават, че в миналото хората с уврежда-
ния в тях са били  подложени на институционализация, но в днеш-
но време страните от региона прибягват до тази практика в раз-
лична степен. Някои от тях като Германия официално се стре-
мят към деинституционализация, а във Финландия извънболнична-
та грижа е предпочитана мярка. В други държави се разчита пре-
димно на институциите поради липса на услуги в общността.

Принудителната или недоброволна институционализация е нор-
мативно уредена в региона, особено по отношение на хората с
психосоматични увреждания, когато се прецени, че човекът пред-
ставлява заплаха за себе си или за околните. Страните с тради-
ции в сферата на принудителната или недоброволна институ-
ционализация включват Сърбия, Естония и Германия. В германска-
та федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия между 2000 и
2002 г. са документирани 20 000 случая на принудително настаня-
ване в институция годишно при население 18 милиона души. Тези
настанявания се обосновават с аргументи за „обществена си-
гурност”. В Испания стерилизирането и подлагането на клинич-
ни експерименти са законово допустими в определени случаи.
Броят на институциите, предназначени специално за хора с ув-
реждания, е различен в различните държави, което се отнася и до
разнообразието на предлаганите услуги и наличието на единни
стандарти за работа в институциите. 

Институциите в някои страни се споменават в докладите на не-
зависими организации, следящи за нарушения на човешките пра-
ва. Например един доклад за институциите в България заключава,
че условията и предоставяната грижа водят до нечовешко и уни-
зително третиране. В редица страни като Русия и Турция няма
механизъм за независим мониторинг. Няма и установени механиз-
ми за подаване на сигнали за институционално малтретиране,
както се подчертава в доклада на Естония. Други държави като
Обединеното кралство са определили независими организации,
които да контролират предоставяните в груповите домове гри-
жи, а страни като Финландия са приели законодателство, опреде-

държави като Армения и Финландия например се поддържа теза-
та, че хората с увреждания имат същото право на жилище, как-
то и останалите хора. Но достъпността на наличните жилищни
сгради продължава да бъде основен проблем и някои страни, вклю-
чително Холандия, подчертават, че достъпността на жилищата
трябва да се превърне в приоритет. Дори в държави като Испа-
ния, където все още има квота, жилища за хора с увреждания се
намират рядко. В повечето случаи за жилищната политика са от-
говорни общините и местните власти, но има големи различия в
изпълнението на поетите ангажименти, което зависи от налич-
ните ресурси и други фактори в отделните държави.

Всички страни съобщават за наличието на множество специфич-
ни добавки, помощи, субсидии и данъчни облекчения, засягащи жи-
лищата на хората с увреждания, които се получават според опре-
делени критерии. Например критерии като „тежко увреждане”
във Финландия, нисък доход в Испания или притежаване на недви-
жима собственост в Турция се третират по различен начин от
правителствата на всяка една от тези държави.

Няколко държави, сред които Армения и Сърбия, съобщават, че
семейството продължава да играе важна роля за подкрепа в ежед-
невието на хората с увреждания. Други страни като Финландия
осигуряват лична помощ и други подкрепящи услуги за потреби-
тели, отговарящи на определени критерии. Половината от стра-
ните подчертават, че в настоящото им законодателство не е
предвидена подкрепа за независим живот, а други държави съоб-
щават, че са на различни етапи от привличането на официална
поддръжка за идеята. Например в Ирландия движението за неза-
висим живот е много активно и в цялата страна има 26 такива
центъра. Но в Армения то е все още ново – първият Център за
независим живот там е създаден през декември 2006 г. В други
държави официалната политика продължава да бъде насочена към
осигуряване на дългосрочна институционална грижа. Такъв е слу-
чаят с Полша, където правителството все още пренебрегва же-
ланието на хората с увреждания да живеят независимо.
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Повечето държави поемат изцяло или частично разходите на хо-
рата с увреждания за пътуване с публичен транспорт, въпреки че
между страните в региона има големи различия. Като примери мо-
гат да се дадат Сърбия, България и Русия. Освен това се осигуря-
ва и финансова подкрепа за покупка и адаптиране на личен автомо-
бил, какъвто е случаят във Финландия и Обединеното кралство. В
тези държави има организации, чиято специфична роля е да подпо-
магат хората с увреждания по въпросите на транспорта.

Дори и там, където транспортът е достъпен, все още има преч-
ки като недостъпни тротоари и кръстовища и това често ома-
ловажава подобренията в достъпността на системата за обще-
ствен транспорт. Показателни примери могат да бъдат откри-
ти в докладите от Гърция и Испания.

Редица страни следват политика на въвличане на хората с увреж-
дания при планиране и наблюдение на мерките в сферата на до-
стъпността. В Ирландия например има Комитет по достъпност-
та на обществения транспорт, който се състои от хора с ув-
реждания и доставчици на транспортни услуги и чиито надзорни
функции са регламентирани със закон. Самите организации на хо-
ра с увреждания са поемали отговорности по подобряване на до-
стъпността в страни като Сърбия, където проект за преу-
стройство на главна улица в столицата печели специална евро-
пейска награда за достъпност през 2003 г.

Всички държави имат закони, уреждащи проектирането и строи-
телството, но поради тяхното слабо или никакво изпълнение на
повечето места физическата среда продължава да бъде недо-
стъпна. В някои страни регламентите относно обществените
сгради и съоръжения не се отнасят до частните сгради, какъвто
е случаят в Сърбия и Ирландия. На други места (например в Бъл-
гария и Гърция) частният сектор понякога е по-напред от обще-
ствения. В Германия има изискване ресторантите, кафенетата
и баровете, които се нуждаят от лиценз за дейността си, при
определени обстоятелства да бъдат достъпни.

лящо строги наказания за онези, които малтретират хората с
увреждания. Редица държави като Армения и Естония изискват
от институциите да докладват за всички смъртни случаи, за да
може да се определи причината за смъртта. Въпреки това маща-
бите на малтретирането и нарушаването на човешките права в
институциите като цяло остават неизвестни.

Достъпност

Всички страни в региона имат закони, подзаконови актове или ди-
рективи, отнасящи се до достъпността на физическата среда.
Общоприето е, че достъпността е основен фактор за пълноценно-
то приобщаване и участие на хората с увреждания. На практика
обаче в повечето страни законодателството не се спазва
стриктно и това е видно от факта, че изпълнението на нормати-
вите често е непоследователно и неефективно. Санкции за неиз-
пълнение почти никога не се налагат. Въпреки това има множе-
ство положителни инициативи, насърчаващи спазването на зако-
ните. Например в Полша е много популярен ежегодният конкурс
„Варшава без бариери”, който награждава най-достъпните сгради. 

Основна пречка пред пълноценното участие е фактът, че законо-
дателството най-често се отнася само за новите сгради и сгра-
дите, подложени на подновяване, без да се задължават всички пу-
блични (и частни) структури да осигуряват пълен достъп.

Въпреки че се отчита, че достъпният транспорт е основен фак-
тор за пълноценното участие на хората с увреждания, системите
на обществения транспорт продължават да се сблъскват с про-
блеми с достъпността. През последните години има известен на-
предък, но все още са необходими множество мерки за осигуряване
достъпността на автобусите, трамваите, влаковете и таксита-
та. Например в Армения единствената възможност за хората с
двигателни увреждания е да използват такси или личен автомо-
бил. Услугите в различните държави са неравномерно разпределе-
ни, а докладите се фокусират главно върху големите градове.
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Повишаване на общественото съзнание и действие
в сферата на уврежданията

Повечето държави имат национална организация за координиране
на действията в сферата на уврежданията, а в страни като Герма-
ния координацията и наблюдението се осъществяват на регионал-
но ниво. Всички държави, участвали в проучването, имат изградени
структури за разработване на политики и предоставяне на услуги
за хората с увреждания. Във всяка има и установени контакти с ор-
ганизации и групи на хора с увреждания, които се използват за кон-
султиране и партньорства. Броят на хората с увреждания, уча-
стващи в националните координиращи организации, както и влия-
нието на тези структури са различни в различните държави. На-
пример функциите на полската национална координираща организа-
ция са консултативни по характер и в нея организациите на хора с
увреждания имат ограничено участие. В други страни като Турция,
Обединеното кралство и Сърбия хората с увреждания и техните
представителни организации имат непосредствено влияние върху
изработването на политиките и законодателството.

Повечето държави са приели план или стратегия за действие в
сферата на уврежданията, въпреки че обхватът и дълбочината
на тези стратегии са различни. Например в Турция вниманието е
фокусирано единствено върху заетостта на хората с уврежда-
ния, докато в Естония планът не се отнася само за увреждания-
та, а те влизат в него под общия знаменател на социалното
включване. Бюджетирането и финансирането на плановете за
действие в сферата на уврежданията също е различно. Ранните
етапи от изпълнението на стратегията в Обединеното крал-
ство не са били обвързани с допълнително финансиране, докато в
Ирландия е предвидено ежегодно финансиране. В Армения бюдже-
тите се съставят всяка година, което прави финансирането за
следващия период несигурно. В Ирландия отговорността за из-
пълнението на плана се носи предимно от правителството, как-
то е и в много други страни, включително Полша. Организациите
на хора с увреждания играят ключова роля при проследяване на из-
пълнението, а в някои държави за тези цел се формират специал-
ни групи за мониторинг – пример за това е Ирландия.

Като цяло достъпността и на обществените, и на частните
сгради и съоръжения е ограничена – въпреки някои различия между
страните в региона. Във Финландия достъпността значително
се е подобрила през последните две десетилетия, докато в Испа-
ния множество обществени сгради все още са недостъпни.

Пощите имат ключово значение във всички общности и могат да
се разглеждат като мерило за достъпността в съответната
държава. В различните страни ситуацията е различна. В Герма-
ния пощенските услуги се предлагат на множество различни ме-
ста, без да се прави предварителна проверка за достъпността на
сградата, докато в Сърбия се полагат специални усилия пощите
да се направят достъпни. Наблюдават се различия и в границите
на отделните държави – за пример може да се даде Армения.

В района се наблюдават големи разлики по отношение включване-
то на универсалния дизайн в учебните програми на университе-
тите по архитектура. Сърбия се откроява като първенец в та-
зи област. Нейният модел, наречен „Дизайн за всички”, е включен
като задължителен компонент от обучението по архитектура в
два големи университета, а един от тях в момента адаптира
своите сгради според изискванията за достъпност.

Като цяло правителствените интернет сайтове не са напълно
достъпни за хора с увреждания. Например в Естония сайтовете
на правителството все още са абсолютно недостъпни, а в Об-
единеното кралство е налице единствено ангажимент за бъдещо
адаптиране на сайтовете. Други страни като Финландия са мно-
го по-напред по отношение на достъпността. Интересът към
достъпа до интернет в страните от региона е различен, а на ня-
кои места се реализират иновативни проекти в тази посока. Въ-
преки това все още няма държави, в които интернет да е достъ-
пен за всички или които да отговарят напълно на критериите на
Инициативата за достъп до интернет (Web Access Initiative –
WAI). В тази сфера предстои много работа.

Резюме на доклада  3938 IDRM Регионален доклад за Европа, 2007 г.



Не всички страни имат организации, обединяващи хората с увреж-
дания на национално ниво, и се наблюдава остра потребност от по-
голямо сътрудничество и координация между отделните органи-
зации. В арменския доклад изрично се подчертава, че тъй като ор-
ганизациите обикновено се конкурират за финансиране, сътрудни-
чеството и координацията между тях често са затруднени. В ня-
кои страни движението на хората с увреждания е добре развито и
много ефективно в лобирането за социална промяна. Например как-
то в Сърбия, така и в Обединеното кралство законодателството
в сферата на уврежданията е прието в резултат от работата и
ангажираността на движението на хората с увреждания.

Множество организации на хора с увреждания са установили
партньорски отношения с властите и други структури. В пове-
чето страни те участват в изграждането на политики на нацио-
нално ниво. Но в някои държави организациите в сферата на ув-
режданията нямат капацитет да се застъпват за човешки права
или да кандидатстват за международно финансиране, какъвто е
случаят в Турция. На други места пък хората с увреждания кон-
султират законодателния процес, въпреки че няма гаранции, че
техните препоръки ще се вземат предвид при разработването
на плановете, както е в Полша. 

В обобщение, предстои още много работа, за да бъдат установе-
ни ефективни партньорства и организациите на хора с уврежда-
ния да бъдат пряко въвлечени в определянето на всички аспекти
от законодателството, политиките и предоставянето на услуги.
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