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1 Правото на самостоятелен живот и на включване в общността произхожда от някои от основополагащите стандарти 
в областта на правата на човека в системите на Съвета на Европа и на Организацията на обединените нации. Тези 
стандарти са утвърдени в член 19 от Конвенцията на ООН от 2006 г. за правата на хората с увреждания (КПХУ). 
Член 19 от КПХУ също така дава насоки относно съдържанието на понятията за независим живот и включване в 
общността. Правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността, Страсбург, 
13 март 2012 г. 
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Този документ е създаден по Методика за анализ и събиране на казуси за нарушени права, 
разработена от екипа на проект „Живот на воля или по чужда воля! - застъпничество за човешки права 
на хората с уврежданията“, изпълняван от Център за независим живот (www.cil.bg) и финансиран по 
третия конкурс за набиране на проектни предложения на Програма за подкрепа на НПО в България по 
Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 (www.ngogrants.bg). Пълният текст на Методиката може 
да намерите на уеб сайта на Център за независим живот.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Център за независим живот 
(ЦНЖ) и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 
становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
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РЕЗЮМЕ
В текста се отговаря на въпроса дали политиките, познати като деинституционализация /ДИ/, 

преодоляват основните дефекти на институционалната грижа. По същество става въпрос за закриване 
на големите сиропиталища, обикновено изграждани в отдалечени населени места и настаняването на 
живеещите там деца и юноши в общежития с много по-малко обитатели (клиенти), много повече 
персонал, драматично по-добри материални условия и разположени георгафски и социално по-скоро 
в центъра, отколкото в периферията на общностите. Отговорът е, че тези промени не преодоляват 
есенцията на институционалната грижа – социалната отчужденост в отношенията, която се превръща 
в идентичност на отхвърлен и зависим едновременно човек. 

Описани са проявленията на институционализма на различни нива (национални политики, 
организационна култура).  

Водеща щета, както и при предишните форми на приютна грижа, остава незачитането на правато 
на независим живот и върховенството на живота „по чужда воля“ над живота „на воля“. 

УВОД
Процесът на деинституционализация започва неотдавна - в годините на големите промени 

(1997-2001) - и продължава и до днес. Първата му голяма вълна е т.нар. деинституционализация на 
грижите за деца и юноши. 

Настоящият доклад прави преглед на политиките на ДИ, като проверява генерираните хипотези 
с информация от 25 дълбинни интервюта на потребители, техни близки, професионалисти в позиции 
на помагащи и на администратори. Проведени са една фокус-група, една тематична среща, както 
и отделна сесия в рамките на заключителната работна конференция на изследователския проект.  
Изследвания от подобен характер – основани на човешките права – у нас са редки и, по правило, 
липсват в академичните среди. 

Въпросите в интервютата и фокус-групата проверяват една хипотеза, основана на антропологична 
и социално-психологическа теория за институционализацията. Неин класически автор е американският 
антрополог Ървинг Гофман. В класическото си изследване върху приютната култура1 той описва 
приюта като специфична комбинация от ограничаване на правата, отчуждение и контрол в среда, 
която провъзгласява себе си за обгрижваща, не за наказваща. Понятието, което изковава, е това на 
тоталната институция – среда на пълен контрол върху социалния живот на своите членове, среда 
на хронична репресия, която оставя непреодолими травми върху ума и социалното поведение на 
хората, живели в такива условия. Книгата на Гофман е предвестник на известната критика на затвора2 
на френския критичен социален мислител Мишел Фуко. Тази критическа традиция е в основата 
на процесите, довели до психиатрична реформа и реформа на приютната грижа (сиропиталища) в 
страните на либералните демокрации, започнала през 70-те години на 20 век, отглас от които е и 
политиката на ДИ в България и в страните от бившия Източен блок. 

Описаният по-горе процес е известен в средите на социалната работа и социална политика 
като т.нар. „извеждане“ на децата (и възрастните) от институциите. Ефектът върху социално-
психологическото развитие на децата и юношите, претърпели тази промяна, все още не е измерван, 
въпреки че се очаква да бъде положителен. На практика поставя под въпрос капацитета на настоящата 
политика да оценява дали и как заместването на старите приюти с нови социални домове (резидентни 
места за групово живеене) за постянен живот води до промяна на културата на тоталната институция, 
която по допускане е в основата на нечовешкото третиране на настанените в сиропиталища хора. 

Оказва се, че новите резидентни услуги утвърждават същата култура на тоталната институция, 

1  Goffman, E. (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Anchor books
2  Фуко, М. Надзор и наказание. Раждането на затвора, УИ „Св. Климент Охридски“, 1998  
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наблюдавана в закритите институции. В този контекст изводите, правени от управляващите в 
България, че институционализираните деца в България са намалели3 с повече от 50 %, могат да бъдат 
оспорвани – факт, неприемлив за правителствата, ангажирани с тези процеси. 

ИСТОРИЯ И СЕМАНТИКА НА ПРОЦЕСА НА 
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ 
В процеса на деинституционализация в България могат да се определят различни периоди, но 

от гледна точка на целенасочената ангажираност на държавата, скандалът с ДДМУИ Могилино е 
определящ4. Периодът преди този филм е характерен с дълго натрупване и на доказателства и на 
нерешителност за вредата от институционалното отглеждане на деца. Междувременно се изгражда 
системата за закрила на детето /ЗЗД, в сила от 2001 година/ с учередяването на Държавната агенция 
за закрила на детето /ДАЗД/ и  структурирането на отделите „Закрила на детето“ /ОЗД/ към 
Агенцията за социално подпомагане /АСП/. Идеята да се позиционират териториалните органи по 
закрила на детето - ОЗД в структурата на АСП е в основата на редица трудности, които са факт и в 
настоящия момент. Налице е сериозно разминаване между националното ниво, представлявано от 
ДАЗД (с консултативна функция и без административна власт над ОЗД!) и териториалните нива, 
представлявани от ОЗД. 

Административната и функционална принадлежност на ОЗД към АСП носи редица рискове: 

• от приравняването на дейностите по закрила на детето до дейности по социално подпомагане5,

• от слаба оперативност и забавяне - всяко решение трябва да се договаря и координира между 
ръководствата на двете агенции; 

• от разминаване и откровени конфликти в посланията към териториалните органи - различни 
указания, които се дават от двете агенции, като е ясно, че предимство имат тези на АСП, тъй 
като ОЗД са структури на тази агенция. 

Пример за тези рискове е една от дейностите по изпълнението на Проект „Детство за всички“ - 
преместването на децата се осъществява основно по списъци на АСП, които пренебрегват дейностите 
по проекта и реално компрометират основни положения в процеса, например зачитането на мненията 
на детето, на неговите роднини и хората, които го познават най-добре. 

Изграждането на новата система на социалното подпомагане стартира с приемането на Закона 
за социалното подпомагане /обн. ДВ бр. 56 от 19 май 1998/, преди това работата на социалните 
служби е уредена с правилници. Социалните услуги са регламентирани година по-късно с Наредба 
№ 4 от 16 март 1999 година за условията и реда за извършване на социални услуги6, текстовете по-
късно са променени и интегрирани с промени в Правилника за прилагане на Закона за социално 
подпомагане /ППЗСП/. От този момент до настоящия следва непрекъснато прекрояване на 
тъканта на ЗСП и ППЗСП, в опит да се обединят наследените варианти на социално обслужване за 
различни групи деца и възрастни /големите институции/ с различни нови изисквания, принципи и 
политики. Този опит може да се определи като крайно неуспешен, защото не стига до промяна на 
философията на социалните услуги в посока гарантиране на човешките права. Това води единствено 
до мултиплициране на институционални форми, при все по-голям нормативен хаос.  

Ако се проследят направените промени в нормативната база само по отношение на социалните 
услуги, може да стане ясно, че от една относително ясна структура /Наредба 4/, където се прави 

3 Прекратяване на институционализацията. Анализ на финансирането на процеса на деинституционализация в 
България - http://wearelumos.org/sites/default/files/Finance_BG_Final.pdf

4 Филм „Изоставените деца на България“ http://vbox7.com/play:08d52eb6/.
5 Изследване на Агенция „Стратегма“, по заявка на УНИЦЕФ
6 Наредба № 4 от 16 март 1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги - http://www.lex.bg/laws/ldoc/-

549700608 
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разграничение между услугите като видове дейности и заведенията, които ги предоставят - по-късно 
се стига до използването на едно и също понятие „социални услуги“ и за дейностите и за заведенията, 
които ги предоставят.

ППЗСП въвежда /чл. 40, а-е/ редица общи положения: условия, процедури, критерии, стандарти 
за всички социални услуги, независимо от това дали става въпрос за институции или не. Само това 
положение е достатъчно, за да стане ясно, че няма принципна разлика между видовете социални 
услуги, след като очевидно са подчинени на общи регламенти. Това е сигурният начин, по който 
се пренася институционалния модел върху всички нови форми, създадени с претенцията да са 
алтернативни на институциите. Опитът, напр. новите резидентни форми да се отграничат една от 
друга като им се дадат различни имена и да се опишат в различни методики е още по-комичен, тъй 
като методиките на практика преписват съдържанието на ППЗСП, а от анализа на начина им на 
функциониране става ясно, че няма никаква принципна разлика7. 

Според определенията в ЗСП „Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално 
включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят 
в общността и в специализирани институции.“ Според нов текст в ЗСП, чл. 16, ал. 1 /ДВ, бр. 8 от 
2016 г. /, “Специализирани институции” са домове пансионен тип, в които хората са отделени 
от своята домашна среда. “Социални услуги в общността от резидентен тип” са услуги, които 
предоставят възможност за живот в среда, близка до семейната...”Социални услуги в общността” са 
услуги, предоставени в семейна среда или в близка до семейната среда8. “ 

Определението за специализирани институции съдържа една обща характеристика, че това са 
“домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда“. Няма никаква яснота 
по какви причини, при наличието на същата характеристика, в отделна група са записани услугите 
в общността от резидентен тип - там  хората, които ги ползват също са отделени от своята домашна 
среда.    

Определението на социалните услуги в общността задава рамката, в която те се предоставят 
- „в семейна или близка до семейната среда“. Ако човек не е наясно с практиката за предлагане 
на социални услуги и само чете нормативните документи, може да реши, че дърводелецът, който 
поправя кухненския шкаф в семейната среда, му прави социална услуга. А, ако става въпрос да се 
подкрепи един човек с увреждане да отиде на кино - това излиза, че не е в обхвата на социалните 
услуги в общността, защото средата в киното не е нито семейна, нито близка до семейната.  Отделно, 
от дадените определения, човек може да заключи, че семейната среда и общността е едно и също 
нещо, но така и няма да разбере какво ще да е това „среда, близка до семейната“.

Тази неяснота не е само в нормативната уредба, но в известна степен и в главите на 
професионалистите. А това поставя един основен въпрос - за философията на социалните услуги и 
как те се разбират от страна на професионалисти и евентуални ползватели? 

Когато става въпрос за смисъла на социалните услуги, специалистите обикновено дават отговори 
от типа: „да се подобри състоянието на...../някакви групи от хора/“ и ако приемем, че това е някаква 
краткросрочна цел, въпросът остава - каква е дългосрочната? И на този въпрос обикновено няма 
отговор.

Контрапункт на досегашния процес е понятието за независим живот. Намираме негова 
дефиниция в чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания:

„Държавите - страни по настоящата конвенция, признават равните права на всички 
хора с увреждания да живеят в общността, с възможности за избор, каквито имат 
всички останали граждани и се задължават да предприемат ефективни и подходящи 

7 ЦНЖ, 2013 „Повече от същото или Мимикрията - болест по социалните услуги“  http://cil.bg/userfiles/Community-
Services-Comparative-Analysis-Final.pdf 

8 Закон за социално подпомагане; Допълнителна разпоредба §1, т.5, т. 6 и т.7 http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633
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мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за пълноценно 
упражняване на това тяхно право и за пълното им включване и участие в общността, 
включително чрез осигуряване на:
а) възможност за хората с увреждания да избират, равноправно с всички останали, 
местожителството си, къде и с кого да живеят, като не биват принуждавани да 
живеят при конкретни условия;
б) достъп за хората с увреждания до набор от услуги в дома, в социални заведения и 
услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп до лична помощ, каквато е 
необходима за подкрепа на ежедневието и участие в живота на общността, за да се 
избегне тяхната изолация и сегрегация;
в) равен достъп за хората с увреждания до всички обществени услуги и публични 
обекти по начин, съобразен с техните нужди9.“ 

ДЕФИНИЦИИ И ПОНЯТИЯ В ПРОЦЕСА НА 
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Независим живот
Може да се каже, че философията на независимия живот за хора с увреждания е непозната на 

професионалистите, които предоставят социални услуги. Самото понятие „независим живот“ не е 
познато в правния мир, независимо от факта, че е ясно регламентирано в чл. 19 от КПХУ, ратифицирана 
през 2012 година. Понятието се радва на популярност едва през последните години като название 
на нова схема по ОПРЧР, която, сама по себе си е далеч от философията на независимия живот. В 
случая има основателен риск понятието да бъде свързвано занапред само с този проектен механизъм. 
Всички интервюирани в рамките на настоящото проучване, на които беше споменато това понятие, 
го свързаха само с въпросната проектна схема.

Социално включване
За разлика от „независим живот“, понятието „социално включване“ се ползва често, въпреки че 

не е ясно определено. По-ясно е социалното изключване:

„Социалното изключване е процес, при който определени хора са изтласкани на ръба 
на обществото и са възпрепятствани от пълно участие в него поради своята бедност 
или поради липсата на базови компетенции и възможности за учене през целия живот 
или в резултат от дискриминация. Това ги отдалечава от възможност за работа, 
доходи и образование, както и от социални и общностни мрежи и дейности. Те имат 
ограничен достъп до власт и до органите, вземащи решение и така често се чувстват 
безвластни и неспособни да упражняват контрол върху решенията, които влияят 
върху техния ежедневен живот10.“

Независимо, че „социалното включване“ е зададено в нормативната уредба, смисълът му 
обикновено не се разбира, често поради липсата на каквато и да е представа за подобна практика и 
ценности. Най-честите отговори на въпроса „Как да се реализира социалното включване?“ са „Като 
се посещава Дневен център или ЦСРИ“.

При това разбиране промяната като резултат от процеса ДИ изглежда по следния начин: 

• Голямата институция в малкото населено място се превръща в малка институция в голямото 
населено място; 

9 http://www.cil.bg/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0.
html 

10  Съвместен доклад за социално включване на ЕС от 2004 г.
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• Пространството от голямата институция /спални помещения, кухня, столова, дневни/ се 
превръща в същите помещения, но в две отделни сгради - спалните, кухнята и столовата - в 
ЦНСТ; дневната и отново столова - в Дневния център.

Потребителите се „включват социално“ като сутрин се преместват от ЦНСТ в ДЦ, а вечер 
обратно, разбира се, ако има транспортно средство и придружители. Резултатът – осигурено е 
повече финансиране и повече работни места, но ефектът за клиентите се ограничава до по-добрата 
материална база.

„От негативна гледна точка следва да се отбележи липсата на разбиране за понятия като „живот 
в общността” и „интеграция в общността”. Изглежда така, сякаш защитените жилища по правило се 
създават там, където има сграден фонд и общинска структура или организация, която да е готова да 
инвестира в писане на проект и управление на бъдещата услуга. Центрирането върху сградите, а не 
върху хората, води до това, че хората с увреждания са използвани (отново) за разкриване на работни 
места и усвояване на средства без особена промяна в сегрегирания живот, на който обществото и 
неговите политики го обричат11.“

Право на живот в общността
 „Правото на живот в общността е приложимо по отношение на всички хора 
с увреждания. Независимо каква е степента на необходимата подкрепа, всеки, 
без изключение, има право и заслужава да бъде включен и да получи възможности 
за участие в обществения живот. Многократно е доказвано, че хора, считани за 
прекалено „увредени“, за да могат да се възползват от включване в общността, се 
чувстват прекрасно в среда, в която са ценени, участват в ежедневния живот на 
общността около тях, получават подкрепа за своята самостоятелност и разполагат 
с избор. Както показват програми от цял свят, възможно е да бъдат удовлетворени 
всички видове нужди от подкрепа, още повече в кръга на общността, който дава 
възможност за изразяване на индивидуалността и за по-непосредствен контрол за 
предотвратяване на злоупотреби12.“

Грижи в общността – осигуряване на достъп до света на хората
В Насоките на ЕС понятието „услуги в общността” или „грижа в общността” означава целия 

спектър от услуги, които дават възможност на хората да живеят в общността и, когато става дума за 
деца, да растат в семейна среда, вместо в институция13“.

 „За да бъде деинституционализацията успешна, е необходимо децата и възрастните 
с потребности от грижа и подкрепа, които живеят в общността или напускат 
институциите, да имат достъп до масови услуги и обекти. Това включва например 
достъп до социални жилища, образование, заетост, здравеопазване, транспорт, 
спортни съоръжения, културни обекти, детски заведения и всички останали 
услуги в общността. Следователно е необходимо законодателство за защита от 
дискриминация, което да гарантира, че групи като деца в алтернативна грижа, деца 
и хора с увреждания в работоспособна възраст и възрастни хора не са подложени на 
дискриминация чрез лишаване от достъп до масови услуги и обекти14“.

11 Оценка на закриването на ДДМУИ – с. Могилино 2013, http://www.unicef.bg/assets/Publications/Molgilino_
assessment__resume_.pdf 

12 Правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността, Страсбург, 13 март 
2012 г. 

13 http://deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/02/Common-European-Guidelines_Bulgarian-version_
EDITED-WITH-PHOTO.pdf

14 Пак там 
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Индивидуална социална оценка15

Индивидуалната социална оценка е в основата на планирането и предоставянето на услуги. За 
съжаление обикновено тя не се осъзнава като основа за дейностите, които се планират и се изготвя, 
защото е задължителна, което я прави формална и безсмислена. Сигурно и затова изследването 
потвърди наблюденията, че тази оценка много рядко се изготвя заедно с човека, за когото е 
предназначена.

“Документите обикновено ги носят близки и роднини, много рядко самият човек 
идва - при положение, че нямаме достъпна среда. Оценките се изготвят на място по 
документите, обикновено каквото пише в ТЕЛК.“
„Предпочитам да отговоря по следния начин - само си помислете за град като нашия, 
колко са хората с увреждания, на които трябва да се изготвят оценки по ЗИХУ. Сега 
може да попитате колко са хората, които трябва да ги направят. Надявам се това 
да Ви помогне да си направите изводи как се правят.”

Социални работници в ДСП

По отношение на социалните услуги, водещо е желанието от страна на кандидат-потребителя и 
оценката е изготвена във връзка с и по повод на предпочитанията му. В случаите, когато един човек 
с увреждания има нужда от услуги, но не от тези, които са налични и предлагани като пакети от 
дейности  - неговите потребности не се оценяват, защото не е заявил нищо или е отказал това, което 
му се предлага.  

И ако след изготвянето на оценка по ЗИХУ, би следвало да бъдат получени полагащите се 
социални придобивки, това не е толкова сигурно след направената оценка на потребностите от 
социални услуги, тъй като предоставянето им не зависи само от оценката, а и от това дали напр. има 
свободно място, по този начин се формира група на чакащи за настаняване.

Основният проблем, който произлиза от темата с индивидуалните и социалните оценки е, че те 
нямат никакво отношение към остойностяването на дейностите, които се планират. Финансирането 
на база капацитет, освен, че е институционален механизъм, прави възможно прахосването на пари за 
всякакви видове услуги, за които няма ползватели, но има финансиране.

Институционализация и деинституционализация
„Този въпрос не е поставян на професионален 
дебат. В самото начало имаше 
достатъчно опит и знания за вредите от 
институционалното отглеждане на деца“.
„Имахме предвид големите институции, 
с много деца в тях. Какво е институция 
сякаш беше ясно за всички, не беше нужно 
да се обяснява, поне не и на експертно 
ниво“.

Експерт НПО

При липса на единно разбиране, не е чудно, че 
различните хора, които имат различни нагласи, разбират 
процеса различно - за едни „деинституционализация“ 
е извеждане на хора от големи институции в по-малки 
или насочването им към социални услуги, където 

15 Изискването за индивидуална оценка е след подаване на молба за ползване на социални услуги и се изготвя 
обикновено от социалните работници в Дирекциите „Социално подпомагане“ /ДСП/ от ОЗД, ХУСУ /Приложение № 
10 към чл. 40, ал. 4 от ППЗСП/. 

При липса на единно разбиране, 
не е чудно, че различните хора, 
които имат различни нагласи, 

разбират процеса различно - за едни 
„деинституционализация“ е извеждане 

на хора от големи институции в 
по-малки или насочването им към 

социални услуги, където животът им 
е контролиран от професионалисти, 

защото те „толкова си могат“. За други 
„деинституционализация“ е процес, 
който цели социално включване на 

хората, които имат възможност и водят 
независим живот, защото те са носители 
на същите права като останалите хора.
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животът им е контролиран от професионалисти, защото те „толкова си могат“. За други 
„деинституционализация“ е процес, който цели социално включване на хората, които имат 
възможност и водят независим живот, защото те са носители на същите права като останалите 
хора. 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ дефинира 
процеса ДИ като включва и двете възможни перспективи, доколкото е включено понятието „грижа в 
среда, близка до семейната“, т.е. малък групов дом. Това понятие е използвано очевидно с абсолютната 
увереност, че става въпрос за нещо, различно от институционална грижа:

„Деинституционализацията е процес на замяна на институционалната грижа за деца 
с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се ограничава 
само до извеждане на децата от институциите“.

(Национална стратегия „Визия за деинснтитуционализация“)

 - Институционална култура 

Институционалните грижи изолират ползвателите и обикновено се характеризират с 
обезличаване (отстраняване на личните вещи, белезите и символите на индивидуалността и човешкия 
характер), твърдо установен ред (строг график за събуждане, хранене и занимания, независимо от 
личните предпочитания и нужди), групово третиране (обработване на хората на групи, без лична 
неприкосновеност или индивидуалност) и социално отчуждение (символизиращо различното 
положение на персонала и настанените лица). Настанените в такива институции развиват пасивно 
(„институционализирано“) поведение в адаптирането си към социалната депривация. 

 - Институционални грижи

За целите на този доклад под „институционални грижи“ ще се разбират всякакви грижи с 
настаняване, при които: 

• „ползвателите са изолирани от широката общественост и/или им е наложено да живеят заедно; 

• тези ползватели нямат достатъчен контрол над живота си и над решенията, които ги засягат; 

• изискванията на самата организация вземат превес над индивидуалните нужди на ползвателите16“.

Независимо от наличната информация в света за ефекта на институционализацията, както и 
ефекта на медицинския подход („лекуването“ подчинява социализацията) към хората с увреждания, 
тези въпроси не са обект на дискусия в професионалните и академичните среди.  

 - Прекалено „институционални“ алтернативи 

В някои страни крайният резултат от премахването на по-мащабни институции може да се окаже 
доста голяма институция за настаняване (с до 80 обитатели). Понякога новите услуги се създават в 
близост до първоначалната институция само, за да се осигури използване на същите служители и 
сгради. Понякога като алтернатива се предлага дори същата сграда след вътрешна реорганизация 
в т.нар. апартаменти в семеен стил. Резултатът е, че макар физическите условия малко да са се 
подобрили, ползвателите продължават да живеят в същата изолирана среда и не се прави почти нищо 
за реинтегрирането им в общността или за предотвратяване на бъдещо настаняване. Хората, които 
са преместени в тези нови резидентни структури, са отчетени като брой деинституционализирани 
единствено поради факта, че резидентните услуги са посочени в отделна група като „резидентни 
услуги в общността“. 

16  Доклад на Специалната експертна група по прехода от институционална грижа към грижа, предлагана в общността 
- European Communities, 2009 г. http://old.mhe-sme.org/assets/files/publications/reports/Spidla_Bulgarian.pdf 
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Неяснотата около понятието „институция“, както и около останалите понятия и появата 
на словосъчетания от типа „център за настаняване от семеен тип“ наподобява процес, познат в 
езикознанието като връзката „табу-евфемизъм“17. Тоест, независимо от вида и съдържанието на 
дейностите, достатъчно е да се промени названието на социалното заведение, за да се постигне 
търсения ефект - лошата институция /табу/ вече я няма.  По този начин, чрез смяна на названия/
табелки са „закрити“ много домове за деца и възрастни, а в същата сграда /институция=табу/ са 
разкрити ЗЖ, НЖ, ПЖ, ЦНСТ /понятия заместители=евфемизми/. По този механизъм на настанените 
вътре деца и възрастни вече се гледа като на деинституционализирани хора. Може би не е случаен 
фактът, че именно по отношение на понятието „ЦНСТ- център за настаняване от семеен тип“ вече 
има и каламбур „ЦНСТ - център за настаняване от същия тип“18.

Добрите услуги
Добре работещите (добрите) социални услуги в общността са тези, които са мост към останалите 

обществени услуги и достойния социален живот.  

„Услугите трябва да помагат на ползвателите и техните семейства да участват в 
живота на общността наравно с всички останали. 
Понякога принципът за живот в общността се разбира твърде тясно като физическо 
настаняване в общността. Това може да доведе до модел на предоставяне на услуги, 
който продължава изолирането на ползвателите от общността, фокусирайки се 
например върху развиването на резидентни услуги (като „групови домове”) като 
основна алтернатива на системата на институционална грижа. Вместо това е 
необходимо развиването на широк набор от услуги, които премахват бариерите 
пред участието и осигуряват достъп до масовите услуги, подпомагайки социалното 
приобщаване. При децата това означава, наред с всичко останало, възможност за 
посещаване на масови детски градини и училища и участие в спортни дейности; 
при възрастните примерите включват достъп до продължаващо образование и 
възможности за пълноценна заетост19“.

ПОЯВА НА ПЪРВИТЕ НОВИ ИНСТИТУЦИИ - ЦНСТ
Филмът за ДДМУИ Могилино /октомври 2007 година/ поставя разделителна линия по отношение 

на държавната ангажираност за закриването на домовете. Целенасоченият външен и вътрешен 
натиск в годината на присъединяване на България към ЕС довежда до промяна на политиката в 
посока закриване на всички домове /Национална стратегия „Визия за деинституционализацията 
на децата в Република България”/. Периодът около закриването на дома в Могилино има белези на 
хуманитарна криза и дейностите са съобразени с това.  Работата по закриването на дома преминава 
през оценка на състоянието на децата и младежите и предприемане на спешни мерки за тяхното 
физическо оцеляване, в т.ч. и  кризисно хоспитализиране след установяване на случаи на кахексия и 
обезводняване. Последиците от дългия престой в институция и тежките форми на зависимост водят 
до невъзможност да се осигури друго решение освен настаняване в по-малък групов дом - така децата 

17 Терминът евфемизъм произлиза от гръцката дума εύφημος, която означава „похвален, ласкав, благоприятен“ и 
води началото си от ευ- (добре-, хубаво-, благо-) + φήμη (реч, слово). Първоначално ευφήμη е дума или фраза, 
която се използва вместо религиозна дума или фраза, която не може да се изговаря на глас (табу). В различни 
индоевропейски езици всяка от тези думи има трудна етимология поради табу деформациите – евфемизъм е 
заместил оригинала, който не се появява в съответния език. В праславянски и повечето славянски езици думата 
за мечка произлиза от*medu-ed-, което означава „[онзи, който] яде мед“. Дори в съвременния руски език много 
често се употребява “косолапьій” - “онзи, който стъпва накриво” (стъпалата на мечката са обърнати навътре).

18  Каламбурът е игра на думи, словосъчетание, при което на базата на алюзии и думи със звуково сходство, но 
различно значение (омоними) се постига комичен ефект.

19 „Общи европейски насоки за преход от институционална грижа към грижа в общността“, ноември 2012 г. http://
deinstitutionalisationguide.eu/wp-content/uploads/2013/02/Common-European-Guidelines_Bulgarian-version_EDITED-
WITH-PHOTO.pdf
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и младежите са изведени в 5 малки групови домове - първите ЦНСТ за деца с увреждания. В този 
период УНИЦЕФ инициира разработването на методика за предоставянето на услугите в ЦНСТ 
- бройката на децата е 8, с възможност за настаняване до 2 деца с увреждания. Това принципно 
положение оцелява за много кратко време и е променено на ниво АСП-МТСП. Още с извеждането 
на децата от Могилино и изграждането на първите групови домове, този принцип практически е 
нарушен и се стига до формиране на групи само от деца и младежи с увреждания.

„Вероятно за това решение е оказало влияние и извеждането на децата от дома в 
Могилино. Но тогава нямаше друга възможност, освен да се настанят в къщите, 
създадени за тях, т.е. групите бяха само от деца с увреждания.“ 

  Експерт „Закрила на детето“

В хода на реализацията на проектите по ДИ, много от интересите на децата и младите хора са 
изместени от други интереси. Първоначалната идея за решение къде да бъдат преместени, съобразено 
с мнението на хората, които най-добре ги познават, съобразено с мнението на детето и в някои случаи 
на неговите родители, се променя по различни причини. Първоначалните решения, взети след 
обсъждане на различни фактори са пренебрегнати от доста по-прозаични причини като например 
привилегията за „по-леки“ случаи за ЦНСТ, които първи стартират работа.

„В България има кастинг за деца с увреждания. Избират най-леките случаи за ЦНСТ, 
които са готови. Това е основният принцип на разпределение“.           

                                                                                                 Зам. кмет малка община

Изборът на деца и младежи според тежестта на случая, реално повтаря добре познатата ситуация 
с домовете, които бяха профилирани на същия принцип.

В част от случаите има „пълнене“ на капацитет на ЦНСТ на всяка цена.

„Решенията за преместване бяха вземани много бързо, идва един списък и децата 
трябва да бъдат преместени, говоря за деца без увреждания“

Участник във фокус група, НПО

„Имаше и по-тежки случаи - на изведени деца от семействата да запълнят капацитета 
на ЦНСТ. Настаняваха ги първо в ДДЛРГ за няколко дни и после ги преместваха в 
ЦНСТ.“

 Участник във фокус група, НПО

В процеса на планирането и по-късно на реализацията на дейностите е пропуснат един важен 
елемент - нагласите на хората, които ще реализират процеса. Тези нагласи не са проучени, за да 
се планират дейности, в зависимост от реалната ситуация. Тоест, дали наистина се стига до някаква 
промяна на отношението към хората с увреждания и в частност към децата с увреждания. Дали от 
„обекти на грижа“ може да има промяна в посока „субекти с права“:

„Често на хората с увреждания се гледа като на различен биологичен вид. 
Има двоен стандарт дори при тези, които управляват процеса - разбираш, 
че нещата, които са ценност за тях, изглежда не са приети за важни и за 
хората с увреждания. Иначе нямам обяснение за позициите, които част от 
колегите заемат.“ 

Експерт НПО

„Вътрешното убеждение на много от колегите не се е променило, независимо от 
текстовете, които пишат, които са социално желателни. Те имат определени 
убеждения за хората с увреждания и гледат на тях като на обекти - „ние знаем кое 
е добро за тях, ние определяме докъде може да се развие този човек“. Това е основния 
проблем - отношението.“        

Експерт НПО

Често на хората с 
увреждания се гледа като на 
различен биологичен вид.
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РЕЗИДЕНТНИ УСЛУГИ В  ОБЩНОСТТА20

Институционализъм на услугите от резидентен тип
За повечето от резидентните услуги има разработени методики, които изглеждат по един и 

същи начин и преповтарят основни положения от ППЗСП. Анализ, направен от ЦНЖ „Мимикрията, 
болест по социалните услуги“ дава яснота по този въпрос. Често се твърди, че тези методики са 
препоръчителни текстове, които реално се осъзнават от доставчиците като задължителни, тъй 
като са основа за проверките, извършвани от Инспектората на АСП, който издава задължителни за 
изпълнение предписания.

„Проблемът е в липсата на стандарти, това не става като се напише някаква 
обща методика. В съгласие със стандартите, всеки доставчик трябва да си напише 
методика, която отразява конкретната ситуация, а не да изпълнява общи положения.“

Експерт НПО

От резидентни услуги, управлявани по този начин не може да се очаква да предложат среда, 
различна от институционалната, особено при зададените общи задължителни параметри и очакването 
в ППЗСП всяка отделна социална услуга да задоволи всички потребности на хората.

„В методиките е заложено същото, каквото е било и в домовете - грижа 
и бавачки“.
„Стана ясно, че социалната услуга не води до деинституционализация, 
парите трябва да отидат не в услугата, а при човека. Едва тогава да 

разпишем методика.“

Фокус група

„Институция е всяко място, в което хора, определени като хора с 
увреждания, са изолирани, сегрегирани и/или принуждавани да 
живеят заедно. Институция е също така всяко място, където хората 
нямат контрол или не им се разрешава да упражняват контрол върху 
своя живот и ежедневните си решения. Институцията не се определя 
само спрямо размерите си.“

Определение на институция на Европейската коалиция за живот в 
общността

20  чл. 36 от ППЗСП, ал. 2 Социални услуги, които се предоставят в общността - т. 7 Социална услуга - резидентен тип 
- http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592 

а) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) център за настаняване от семеен тип:
аа) център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания;
бб) център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания;
вв) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция;
гг) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с физически увреждания;
дд) център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост;
ее) център за настаняване от семеен тип за стари хора;
б) център за временно настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) (изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) защитено жилище:
аа) защитено жилище за хора с психични разстройства;
бб) защитено жилище за хора с умствена изостаналост;
вв) защитено жилище за хора с физически увреждания;
е) наблюдавано жилище;
ж) приют

В методиките е заложено 
същото, каквото е било и в 
домовете - грижа и бавачки

Институция е всяко място, в 
което хора, определени като хора 

с увреждания, са изолирани, 
сегрегирани и/или принуждавани 
да живеят заедно. Институция е 
също така всяко място, където 
хората нямат контрол или не 

им се разрешава да упражняват 
контрол върху своя живот 

и ежедневните си решения. 
Институцията не се определя 

само спрямо размерите си.
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Институционализъм и сегрегация при настаняването в резидентните 
услуги  

Възможностите за настаняване при резидентните услуги са предварително дефинирани в 
списъка по чл. 36 от ППЗСП и са в зависимост от типа увреждане.  Налице е предварително групиране 
на резидентните услуги по типове увреждане и това е първото органичение на избора на мястото за 
живеене и на хората, с които ще се съжителства.

„Ако установя, че има потребител, който не отговаря на съответния профил на 
социалната услуга, имам задължение да издам предписание за преместване. Ако в 
медицински документи пише, че има съответното увреждане, няма причина да не го 
приема за вярно.“

Инспектор, Инспекторат на АСП

Преместването в резидентните услуги за някои от хората води до разрушаване на малкото 
установени значими връзки в живота на тези социално депривирани хора:

„Имаме един мъж, който непрекъснато бяга и се връща в дома, от където е изведен. 
Там е приятелката му - ходи да я види. Не може да я настатим при нас, защото тя е 
с умствена изостаналост, а това е ЗЖ за хора с психически разстройства.“

Социален работник в ЗЖ 

Решението за избор на конкретното място за живеене, от вече определената група зависи повече 
от външни фактори и рядко е свързано с желанието на хората, които ще бъдат настанени.  

Най-често при стартиране на нови резидентни услуги, професионалистите правят подбор 
на хората при формиране на групата за живеене. Формално е изпълнено изискването за избор от 
страна на потребителите, доколкото има документи /молба или заявление/, подписани тях, ако са 
дееспособни.

„Не са ме питали дали искам, казаха, че са ме избрали и аз подписах доброволно договор, 
че я ползвам услугата, че съм съгласна да я ползвам.“

Потребител на ЗЖ за хора с физически увреждания, Фокус група

Настаняването предполага сключване на договор за предоставяните социални услуги и такъв 
обикновено се подписва. Най-честите нарушения са свързани с договорите на недееспособните 
потребители, при които определен за настойник или попечител е директорът на съответната социална 
услуга или негов подчинен. Потребителите обикновено нямат екземпляр от подписания договор. 
Този документ, както и останалите лични документи, се съхраняват от персонала, като с това се 
декларира загриженост за хортата. Хората нямат копие на документите, които професионалистите 
изготвят за тях /оценки, планове/

 „Нямам при мен договор, не ми го дават. Нямам копие на други документи. 
Пишат някакви планове - нещо, свързано с ежедневието - конфликтна съм била, 
не искам да обувам обувки, налагам мнението си пред персонала.“

Потребител на ЗЖ за хора с физически увреждания, фокус група

„При нас имаме договори, аз си исках екземпляр и имам. Дават ти два екземпляра, двете 
страни се разписват и единият договор си е в теб - там пише права и задължения. 
Социалната работничка се опита един ден да ми говори нещо за планове, но аз и казах 
да не ме занимава с глупости и повече не е идвала. Тя ли ще ми планира живота или аз 
ще си го планирам!“

 Потребител на СИ за хора с физически увреждания, интервю, фокус група

Нямам при мен договор, не 
ми го дават. Нямам копие на 

други документи.
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Срок на настаняване. Край на престоя
Срокът за настаняване е един от въпросите, който често не се коментира. Първоначалните 

очаквания за резидентните услуги са те да са преходно пространство по пътя към живот в общността. 
След стартиране на първите такива услуги, става ясно, че това е трудна задача, особено при липса на 
жилищно устройване и адекватна асистентска подкрепа. В редките случаи на напускане, предимно 
на ЗЖ, то е „въпреки системата“:

„От всичките алтернативи, които сме посетили в страната, единствените бяха 4 
жени, изведени първо в ЗЖ, после директорът на СИ ги беше настанил в къща, където 
те заплащаха свободен наем и всичките усилия да им се намери работа удариха на 
камък. Директорът, за да не се върнат назад, беше принуден да ги наеми да работят 
в институцията като санитарки на 4 часа на ден, за да могат да си плащат наема. 
Човекът беше отчаян, защото другите жени, които отидоха на мястото на първите 
в ЗЖ - за тях каза, че дори няма да се опита да ги изведе, не е получил подкрепа от 
никъде, кметът му казал - абе, ние за здрави и прави хора нямаме работа. Това е 
единственото целенасочено извеждане. Иначе има единични случаи, напр. една от 
потребителките с лека умствена изостаналост е посещавала съседна къща и се 
грижела за животните, по-късно собственикът, който живее постоянно другаде и 
предложил да остане, при договорка с управителя“.

Фокус група, екип БХК

„Бях подкрепен не от работещите в ЗЖ, а от други хора, от човек с увреждане. 
Единствената стъпка, която трябваше да предприема само е да започна висше 
образование, за да може да отида в общежитие. Напуснахме двама, има още едно 
момче от ЗЖ, което тази година ще кандидатства. Не ми се мисли като дойде време 
да завършвам, ще трябва да запиша друга специалност“.

Участник във фокус група, физическо увреждане

Социалната уязвимост на хората с увреждания и непреодоляната социална депривация 
(при липса на истински политики и практики за независим 
живот) превръща институцията в последен пристан и 
единствена - макар и враждебна -  защита (приют) 

„Аз разбирам хората, които имат страх да 
излязат, той е съвсем основателен. Би било 
лудост, ако някой тръгне да излиза при тези 
условия. Аз за себе си съм си задавала този 
въпрос и бих отговорила отрицателно, нямаше 
да събера смелост.“
„Аз съм пробвала, от личен опит го казвам - аз буквално бях на улицата, хазайката 
като и хрумне - заключи. Като нямаме достъпност, не може да си позволим да ходим 
от квартира в квартира.“

Участници, фокус група

Проблемът е също толкова сериозен и за хората с увреждания, които към настоящия момент не 
живеят в институция и имат подкрепата на своите близки. Ако няма лична помощ, те са застрашени 
от попадане във властта на приюта, макар и на един по-късен етап.  

„Аз имам жилище и имам прекрасни родители, които са до мен. Ако ги няма родителите 
ми, аз какво правя? Без личната помощ, аз няма да мога да работя и ще съм поредният 
човек, който ще се принуди да влезе в институция.“
„Ние също, двамата със съпруга ми, след някоя друга година сигурно ще отидем в 
институция.“
„Институцията е потенциална заплаха за всички хора с увреждания, дори и тези, 
които сега живеем вкъщи. Ако нямаш родител, съпруг или близък да се грижи да ти 
помага, каква е перспективата?“
„Това е вярно и за хората, които са в ЗЖ и са на повече години. В едно такова ЗЖ, 
директорка беше подала документи за настаняване в дом, защото една жена имала 

Социалната уязвимост на хората 
с увреждания и непреодоляната 
социална депривация (при липса 
на истински политики и практики 

за независим живот) превръща 
институцията в последен пристан 

и единствена - макар и враждебна -  
защита (приют)
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вече нужда от повече грижи, тя беше изведена от дом и беше живяла само няколко 
години в ЗЖ, преди отново да се върне в дома. Какъв е смисълът тогава?“

Участници, фокус група

„От 22 години съм в дома за възрастни с увреждания, преди това бях вкъщи ама 
на 4 етаж и за 10 години съм излизала не повече от 10 пъти и то само някъде по 
болници, иначе само вътре в апартамента. Нямам жилище, имам подадена молба за 
общинско.“

Потребител СИ за възрастни с физически увреждания

В повечето случаи, служителите в общинските администрации не разпознават ангажимента, 
свързан с настанените в резидентни услуги като свой. За тях това е крайна спирка или престой до 
преместване в „друго подходящо място“, без да става ясно какво е то.

„Не разбираме защо искате да говорите по темата  деинституционализация с нас. 
Ние приключихме - имахме 2 дома за деца и вече ги закрихме. Имаме ЗЖ и ЦНСТ, 
ДЦДМУ, ДЦВХ, ДВУ, които работят добре.“ 

Служители в общинска администрация

„Какво ще се случи с децата и младежите с увреждания, които сега сме 
настанили в ЗЖ и ЦНСТ след години? Няма какво да се случва - ще си живеят 
по същия начин.“

Служители в общинска администрация

„Не ни казвайте, че имаме още работа по темата деинституционализация, 
нали открихме ЦНСТ, беше толкова трудно за нас.“

Зам.- кмет

Половинчати мерки, фалшива деинституционализация и притегателната сила на 
институцията

 „Имаме много хора, които трябва да устроим със жилища. Преди няколко години 
дадохме общинско жилище на две момчета и благодарение на това, те напуснаха ЗЖ, 
където живееха и сега се справят добре. В момента имаме едно момче, което също е 
напуснало ЗЖ, сега сме го настанили в Кризисен център, тъй като беше буквално на 
улицата. По тази причина разработихме няколко проекта за изграждане на социални 
жилища, но поради реакция от страна на общността, няма да ги изградим. Не може 
да има социално включване, ако човек е на улицата.“

Началник-отдел, общинска администрация

„Опитваме се да намерим жилища, но общината не разполага с достатъчен жилищен 
фонд, а желаещите са много. Имаме подадени молби за общински жилища от ДВФУ, 
които на този етап не може да удовлетворим.“

Началник-отдел, общинска администрация

Първоначално има идея, срокът за настаняване в ЗЖ да е 2 години, като се приема, че в рамките 
на този срок, с възможностите на социалната работа, хората могат да придобият достатъчно социални 
умения, за да могат да живеят самостоятелно извън защитената среда. В случая има две важни 
допускания, които изглеждат наивно сбъркани - идеята, че в каквато и да било приютна (социално 
депривираща) среда могат да се формират про-социални умения и идеята за напълно самостоятелно 
живеене, без подкрепа за осигуряване на жилище или асистентски услуги. Така, в рамките на 
защитената среда, социалните умения се приравняват единствено до битовите /готвене, пране, 
чистене/. По-късно става ясно, че дори и придобити, новите умения си остават трудно приложими 
извън защитената среда, защото няма никаква възможност да се реши жилищния въпрос - общините 
не разполагат с общински жилища и/или не разпознават ангажимент за жилищно устройване на тези 
хора. Следва отмяна на срока за настаняване и това стопира и малкото опити за планиране на живот 
извън ЗЖ. Срокът за настаняване в ЦНСТ е до 29 години, без да е ясно какво ще се случи с хората 

Какво ще се случи с децата 
и младежите с увреждания, 
които сега сме настанили в 
ЗЖ и ЦНСТ след години? 
Няма какво да се случва 
- ще си живеят по същия 

начин.
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след тази възраст. Очаква се той да се повиши.

Ежедневие в резидентните усуги. Лицето на 
тоталната институция: липса на лично пространство, 
липса на индивидуалност, липса на лични асистенти, 
липса на свобода и достойнство

Ежедневието, след настаняване в резидентна услуга протича между 
стените на по-малката сграда. Случаите на настанени в самостоятелни 
стаи са изключение, обикновено това се случва, ако има едно незаето легло. Изборът на стая и 
съквартирант изцяло зависи от персонала. Личното пространство е ограничено обикновено до леглото 
и в най-добрия случай до малък гардероб или шкаф. Тъй като финансирането на тези форми е свързано 
с броя на потребителите, отново има същият стремеж за по-малко пространство /където има по-малко 
разходи/ и повече обитатели /повече финансов ресурс/. Спорен е въпросът дали извеждането на хора 
от голямата институция /голяма сграда, двор/ в един апартамент, настанени по 2-3 в стая е по-доброто 
решение /ЗЖ в Монтана - намира се в жилищен блок, на първия етаж - тристаен апартамент, където 
са настанени 8 мъже/.

Животът в новите приюти протича под контрола на персонала. Индивидуалните заниманията 
в или извън резидентните услуги са постижими само за хората, които нямат нужда от асистентска 
подкрепа:

„В. излиза и си намира работа, но той не се нуждае от подкрепа, останалите са на 
колички.“

Участник, фокус група

За останалите, възможностите са в рамките на инициативи за цялата група. При липса на 
възможности за придружаване извън пространството на сградата или дворното място, контактите 
на потребителите с хора, различни от персонала са по-скоро изключение. Потребителите рядко имат 
приятели или социални контакти извън защитената среда, обикновено не работят. 

 - Бариери

В резидентните услуги обикновено има строг контрол на входа - гостите се записват в тетрадка 
на посетители /час на влизане, при кого отиват, кога напускат/. Твърдението е, че по този начин се 
гарантира сигурността на настанените, не е потвърдено с нищо и така, на практика основната функция 
на тази мярка е контрол и обезвластяване. 

„Тетрадката е задължителна и трябва да се запишете, ако искате да влезете в ЗЖ. 
В противен случай няма да ви пусна да влезете.“

Управител ЗЖ за младежи с физически увреждания

Излизането на настанените хора извън пространството на резидентната услуга също може да 
бъде контролирано, отново от съображения за сигурност. Напускането за различен период от време 
се договаря с ръководството и има пределен срок, след който може да се стигне до загуба на мястото. 

Будят недоумение случаите, в които се иска информация къде и с кого 
ще пребибава един потребител на услугата, при положение, че става 
въпрос за пълнолетен и дееспособен човек:

„Наистина ли сме нарушавали правата на младежите като сме искали да 
знаем къде отиват, нали ние отговаряме за тях.“

Екип ЗЖ за младежи с увреждания

„Не мога да си обясня на какво правно основание, хората от персонала 
предприемат издирване на човек, настанен в резидентна услуга, при 

Липса на лично 
пространство, липса на 

индивидуалност, липса на 
лични асистенти, липса на 

свобода и достойнство.

Не мога да си обясня на какво 
правно основание, хората 
от персонала предприемат 

издирване на човек, настанен 
в резидентна услуга, при 

положение, че става въпрос 
за пълнолетен и дееспособен 
човек, който би следвало да 
може да напусне това място, 

когато пожелае.
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положение, че става въпрос за пълнолетен и дееспособен човек, който би следвало 
да може да напусне това място, когато пожелае.“

Участник, тематична среща

Пародксално и логично едновременно в някои големи институции, режимът на влизане и 
излизане е значително по-свободен: 

„Не съм се обаждала на никого, просто си взех бусчето и дойдох в центъра. Няма 
нужда да се обаждам къде и с кого излизам. Имам право на 3 месеца отпуск.“

Потребител ДВФУ

 - Наблюдение

Не са редки случаите, в които в пространството, в което се твърди, че е място за живеене има 
камери. В някои ЦНСТ по „Детство за всички“ дори в спалните помещения. Хората от персонала 
намират в това облекчение на работата си и имат обяснения от типа - „за да реагираме по бързо, ако има 
проблеми“; „ за тяхна сигурност“. Това поведение на персонала с нищо не се различава от големите 
институции, където хората са оставяни в големи, общи помещения, за да се вижда какво правят. С или 
без камери, ежедневието в резидентните услуги е подложено на непрекъснато наблюдение основно от 
страна на персонала, но също и от страна на останалите ползватели. Единствено място, където един 
човек може да остане сам, без да бъде наблюдаван, е под завивката в леглото. 

Не се редки случаите, в които персоналът обсъжда пред потребителите, често говори в тяхно 
присъствие за тях самите, все едно че ги няма. Събирането на информация и обсъждането се възприема 
от страна на потребителите с примирение като „клюкарене“, „пак се събраха да си говорят за нас“.

 - Дехуманизиция

Описването и анализирането е непрекъснато за времето на настаняването и е задължение 
обикновено на социалния работник. В случая няма никакво значение дали работното място на този 
специалист е в рамките на резидентната услуга или не - той е задължен да произвежда документи и 
да ги актуализира на всеки 6 месеца. Отделно тази лична информация е подложена на допълнителни 
обсъждания - групови, екипни, междуинституционални, при супервизия. Човекът често е разголен, 
разнищен, разчленен, винаги с „хуманното“ основание да му се помогне и много рядко по начина, по 
който той иска.

 - Произволно прилагане на правилата

Честа практика е различни институции да функционират драматично различно, въпреки 
унифицираната методология. Ставя ясно, че разликите не се дължат на нищо друго освен на нагласите 
на конкретните хора, които ги управляват и които работят в тях:

ЗЖ за младежи с физически 
увреждания, малък град

2 ЗЖ за младежи с умствена 
изостаналост, голям град

Дееспособност Дееспособни Под запрещение - пълно и частично
Работа По мнение на персонала и на 

младежите - могат да работят само 
надомна работа, но такава няма. 
Някои имат регистрация в БТ.

16 от 20 настанени са били наемани 
на трудови договори от различни 
работодатели, извън ЗЖ. Когато не 
работят, поддържат регистрация в БТ.

Занимания в 
свободното време

Изработване на различни предмети 
/мартеници, магнити/, които се 
предлагат на благотворителни 
базари

Изработване на картини, колажи от 
различни материали. Остават в ЗЖ, не 
се предлагат за продажба
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Напускане на ЗЖ Излизането става след разрешение, 
ако има придружител от персонала

Свободен режим, някои се обаждат на 
дежурния от персонала

Посещения в ЗЖ Посещенията в ЗЖ се записват в 
тетрадка 

Има тетрадка за посетители, но тя не 
се използва

Нов парадокс е, че младежите, които са под запрещения водят по-свободен начин на живот. 
При проведените интервюта, ръководителите са позоваха за решенията си на един и същи документ 
- методиката, но очевидно са прочели текста по различен начин.

 - Място за живеене или място за работни места на социални работници 

По правило в защитените жилища, напълно независимо от потребностите на домуващите 
присъстват неизменно голямо количество персонал, ангажиран основно с безполезни и дори вредни 
за развитието на настанените хора там: наблюдение, документи, контрол. На практика тези места за 
самостоятелен живот са предварително „окомплектовани“ с персонал и едва след това се настаняват 
хора, които, разбира се, нямат никакъв глас при планирането на тези процеси и е ясно кой държи 
властта и определя правилата.

След настаняването, всеки от групата търси и обикновено намира своето ново място в малката 
група. Някои имат шанс да станат лидери, хората, които се справят - тези, които персоналът показва 
като рекламни, витринни потребители, защото чрез този успех се измерва често професионалния 
успех. Тези потребители често са натоварени със свръхочакванията на всички, които търсят да 
покажат успеха на политическите решения. За съжаление твърде често тази демонстрация е за сметка 
на личния провал.

Животът в малка група /потребители и персонал/, достатъчно малка, за да няма къде да се 
скриеш от погледа и оценката на останалите; достатъчно затворена, поради ограничените връзки в 
околния свят, предполага много лишения и постоянни травми.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ТРИУМФ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА 
КУЛТУРА В НОВИТЕ СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Основните характеристики на новите институциите са изолираността на хората, които 

са настанени там и ограничаване на възможностите им да правят избори и да вземат решения за 
собствения си живот.

„Когато си настанен, не може да мислиш самостоятелно, не може да 
вземаш самостоятелни решения, нямаш контрол над живота си, нищо 
не зависи от теб.“
„Нямаш лично пространство, никъде не си сам. Питате дали може да 
имаме интимни отношения, ние не може до банята да отидем лесно, 
защото е само една на 10 души.“
„Непрекъснато усещаш унижение.“

Участници, фокус група

Впечатляващо е, че експерт от АСП имаше по-критично мнение 
от това на експерти, ангажирани в лично качество с процеса ДИ:

„За съжаление има много грешки. Вероятно това е нормално, защото 
процесът е много сложен. Непрекъснато получаваме информация за 
проблеми.“

Експерт АСП, тематична среща

„Когато си настанен, не може 
да мислиш самостоятелно, не 

може да вземаш самостоятелни 
решения, нямаш контрол над 
живота си, нищо не зависи от 

теб.“
„Нямаш лично пространство, 

никъде не си сам. Питате 
дали може да имаме интимни 
отношения, ние не може до 

банята да отидем лесно, защото 
е само една на 10 души.“
„Непрекъснато усещаш 

унижение.“
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На основата на наблюденята и интеврютата можем убедено да кажем, че няма 
забележима разлика в институционалния (социално депривиращ) подход към потребителите 
на приютна грижа преди реформата и след първите й стъпки. Наблюдава се разширяване на 
институционалния модел, който, съчетан с подобряване на материалната база и осигуряване 
на нова заетост на персонала, води до относителна политическа подкрепа на тези политики за 
сметка на правото на независимия живот и достойнство на хората с увреждания – потребители 
на подобни услуги. 

Основните причини, които водят до настаняване на деца и възрастни с увреждания в 
институции, остават непроменени и в настоящия момент - това накратко са липсващите форми 
на подкрепа за независим живот в общността и социално включване. 

Общностите, политиците, политиките и гражданите имат нужда от работещи български 
модели, които да демострират и защитят независимия живот на хората с увреждания и неговото 
постигане и поддържане.
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