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Живот на воля или по чужда воля! –
застъпничество за човешки права на хората с
уврежданията
Капка Панайотова
Румен Петров, д.н.

София, 2016 г.

Настоящият доклад представя и обобщава резултатите от изследване по проект „Живот на
воля или по чужда воля“. Проектът е финансиран от програмата за подкрепа на НПО в България по
финансовия механизъм на ЕИП 2009 - 2014 г. и се изпълнява от Център за независим живот.
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Увод
Настоящият доклад прави критичен анализ на състоянието на политиките за хората с увреждания
в България. Анализът е извършен в контекста на ценностите на независимия живот. Тези ценности,
които информират глобални и Европейски политики, са операционализирани в Конвенцията на ООН
за правата на хората с увреждания.
Изследвани са три области1, които са основополагащи за оценката дали политиките за хора
с увреждания а) целят и б) постигат независим живот, достойнство и самоопределяне на хората с
увреждания, каквато е и целта на Конвенцията на ООН.
Данните и изводите в доклада са структурирани по методика2, 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 бъде намерен 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.

Увреждане
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Настоящето изследване се води от разбирането, че уврежданията са динамично социално
понятие, което отразява невъзможността на хората с „траен физически, психически, интелектуален и/
или сетивен дефицит“ да участват в живота на избраните от тях общности поради бариери в средата,
която обитават – физическа, културна и институционална. Член 19 от Конвенцията – Независим
живот и включване в общността – прогласява правото на избор на всеки човек с увреждане къде
и с кого да живее, правото да участва в живота на общността, да се възползва от всички публични
ресурси наравно с останалите граждани, като задължава държавите-членки да осигуряват механизми
и ресурси за гарантиране на това право.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
През цялото си съществуване – вече над 20 години – Центърът за независим живот се стреми да
изведе на преден план проблемните области в националните политики по уврежданията, апелирайки
към политиците да гарантират правата на тази група хора да водят независим живот, в съответствие на
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КООНПХУ – Конвенцията). Основополагащо
в Конвенцията е задължението на ратифициралите я страни да гарантират, че хората с увреждания
1

2

Състоянието на придобивките и техническите помощни средства за хората с увреждания в България,
състоянието на асистентските услуги за хора с увреждания в България и досегашните резултати от
структуроопределящата за реформата на социалните грижи у нас политика на деинституционализация на грижите
с фокус върху последиците за живота на хората с увреждания.
Методика за анализ и събиране на казуси за нарушени права, заимствана от Агенцията на Европейския съюз за
основните права (FRA) и основана върху логическата рамка за състоятелност на всяка политика, а именно структура
– процес – резултат от изпълнението на определени стратегически документи, закони, подзаконови актове и
оперативни програми.

могат пълноценно да упражняват правата си в условията на равнопоставеност с всички останали
граждани.
Европейският съюз (ЕС) подписа Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в
деня, в който е открита за подписване — 30 март 2007 г. България подписва Конвенцията на 27-ми
септември 2007 г., а на 18 декември 2008 г. - и Факултативния протокол към нея. Ратифицирането
на Конвенцията обаче става през януари 2012 г., докато Факултативният протокол все още не е
ратифициран от българския парламент.
За България, като член на ЕС, това означава да гарантира, че законодателството, политиките
и програмите в тяхната цялост са съобразени с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с
увреждания в рамките на правомощията на българското законодателство. И следва да предприеме
действия в следните области: достъп до образование, заетост, транспорт, инфраструктура и
обществени сгради, предоставяне на право на глас, подобряване на участието в политическия живот и
осигуряване на пълна правоспособност на всички хора с увреждания. През 2012 г. работна група към
Министерството на труда и социалната политика изработи План за действие на Република България
за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2013–2014), който през 2014 г. бе
изменен в нов План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на
хората с увреждания (2015–2020)3.

Независимият живот
Независимият живот е категория на публичните политики с три еднакво значими детерминанти:
външна среда, индивидуална подкрепа и социокултурни нагласи.
Външната среда включва достъпност на физическата среда, дружелюбни и включващи
общности, приобщаващи публични услуги, в това число образование, транспорт, здравеопазване,
култура и пр.
Индивидуалната подкрепа се изразява на първо място в осигуряване на достъпно – физически
и финансово – жилище, подходящи технически помощни средства и лична помощ с колегиална
подкрепа.
Нагласите и вярванията, които формират гръбнака на публичните политики като обществен
статут на хората с увреждания са отразени най-пълно в хода на изпълнение и в постигнатите до момента
резултати на политиките за закриване на институционалната (сегрегираща) грижа и обещанието тя да
бъде заменена с отношения на социално включване, равноправие и достойнство.

Ценности
Според българския ЗИХУ човек с трайно увреждане е лице, което в резултат на анатомично,
физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява
дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската
експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен
на увреждане 50 и над 50 на сто.
Според Конвенцията „човек с увреждане е лице с трайна физическа, психическа, интелектуална
и сетивна недостатъчност, която при взаимодействие с обкръжаващата ги среда, би могла да
възпрепятства неговото пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите“.
Това сравнение илюстрира ключовото разминаване между ценностите на независимия живот
и тези на подопечния живот. Много от находките в изследването могат да бъдат разбрани, но не и
3

http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/Plan%20CRPD%202015%202020.pdf
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приети, разбира се, чрез тази парадигмална разлика във възгледите за човека с увреждане. Можем найобщо да наречем първото определение – определение в парадигмата на социалното изключване.
При него социалното изключване е право пропорционално на увредата и само напълно „здравите“
имат шанс да бъдат пълноценни членове на обществото и на общността. Второто е в парадигмата
на социалното включване. То предполага, че увредата е мярка за усилията и инициативите, които
социалната среда прави, за да улесни достъпа на конкретния човек с увреждане до всички социални
пространства и роли, достъпни за всеки гражданин на обществото и на общността. Това са две коренно
противоположни ценностни системи и за съжаление изследването показва, че българската политика
по уврежданията е от първия вид. Въпреки заявяваните приоритети, въпреки изразходваните средства
и шумно отразявани мерки, които, уви, се явяват фасадни. Убедителен пример за това са отчетите на
министерството на труда и социалната политика по изпълнение на Националната стратегия за равни
възможности на хората с увреждания 2007 – 2015.4

Проект „ЖИВОТ НА ВОЛЯ ИЛИ ПО ЧУЖДА ВОЛЯ“
Основната цел на проекта е „да регистрира, оповести и анализира случаи на дискриминация
от системен характер и да направи конкретни препоръки за промени в политиките в сферата на
асистентските услуги, социалните помощи за хора с увреждания и мерките за преминаване от
институционална грижа към услуги в общността“.
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Изследването обхваща различни аспекти, свързани с възможностите за участие в обществения
живот на хора, които имат различни по вид и степен увреждания. В хода на работата ще бъде събирана
информация за ограниченията, които налага сега действащата система по отношение на правото
на независим живот. Изследването трябва да покаже степента, в която са гарантирани правата на
хората с увреждания, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
(„Конвенцията“), ратифицирана от България през 2012. Конвенцията не създава нови права за хората
с увреждания; в нея се утвърждават общочовешките права на всяко живо същество, прогласени във
Всеобщата декларация за правата на човека от 1945 г.

Концептуална рамка:
Отправна точка в анализа е разбирането, че уврежданията са динамично социално понятие,
което отразява невъзможността на хората с „траен физически, психически, интелектуален и/или
сетивен дефицит“ да участват в живота на избраните от тях общности поради бариери в средата,
която обитават – физическа, културна и институционална.5 Член 19 от Конвенцията – Независим
живот и участие в живота на общността – прогласява правото на избор на всеки човек с увреждане
къде и с кого да живее, правото да участва в живота на общността, да се възползва от всички публични
ресурси наравно с останалите граждани, като задължава държавите-членки да осигуряват механизми
и ресурси за гарантиране на това право. Независимият живот е категория на публичните политики
с три еднакво значими детерминанти: външна среда, индивидуална подкрепа и социо-културни
нагласи.6
Темите на настоящето изследване обхващат само и единствено политиките за индивидуална
подкрепа. Това са социалните помощи и техническите помощни средства, както и достъпа до
асистентски услуги като две отделни тематични области. Недостатъците в тези две политики
принуждават много от хората с увреждания да изберат настаняване в социално заведение с всички
белези на институционална грижа. Съществуващото в момента качество на публичните политики по
4
5
6

http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=445
Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания; http://mlsp.government.bg/index.
php?section=POLICIESI&I=283
Ключови дефиниции за „независим живот“, приети от Европейската мрежа за независим живот (http://www.enil.eu/
policy/)

уврежданията поставят хората с увреждания между Сцилата на зависимия живот в семейна среда и
Харибдата на нечовешкото (институционално) обгрижване в социалното заведение. Същевременно
държавата се е ангажирала – на национално и международно ниво – да закрие специализираните
институции в така наречения процес на деинституционализация, която е трета тема на долния анализ.

Анализ на политиките:
Анализът на политиките се осъществява чрез преглед на структурата, процеса и резултатите
от изпълнението на определени стратегически документи, закони, подзаконови актове и оперативни
програми. Структурата отразява целите и основните дейности, процесът отчита процедурите
и практиките, а връзката между структура и процес се осъществява от институционални звена с
определени функции и отговорности. Резултатите показват реалната промяна (или липсата на
такава!), предизвикана от съответните законови и програмни документи, както и ресурсът, похарчен
за тях.
Основният акцент пада върху възможността за избор на жилище, за достъп до подкрепа, до
публични услуги, технически помощни средства и лична помощ, които са определящи фактори
за водене на независим живот в общността. Нещо повече, има доказателства за това, че много хора
с увреждания кандидатстват за настаняване в специализирано социално заведение – въпреки волята
си! – поради липса на достъпно жилище, на достъп до публични услуги и до подкрепа в ежедневието.
Изследването показва – по безспорен начин – как действащата нормативна уредба и процесът по
нейното приложение лишават всеки човек с увреждане от правото му да избира начина си на живот –
къде и с кого да живее, как да прекарва дните си, с кого да се социализира и прочее, както предписва
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от България.
Настоящето изследване подкрепя съществуващите анализи и доклади (за съжаление повечето
чуждестранни, отколкото български), които показват, че нормативната уредба в сферата на
уврежданията е подчинена на медицинския модел. При този модел на провеждани политики
водеща роля има поставената диагноза, а ценност е пасивността, зависимостта и не-свободата на
„пациента“ в полза на интервенцията (лечението). Така, потребностите на човека, породени от
увреждането, за да бъде активен и да участва в живота на общността са напълно пренебрегнати и дори
системно атакувани. Медицинският модел насърчава мисленето, че хората (пациентите) трябва да се
адаптират към средата (лечението), а не средата (социума) да се адаптира към тях. Това разбиране е
ретроградно, нехуманно и обратно на логиката в редица съвременни международни правни актове,
ратифицирани от България и станали част от националното законодателство. При все това, то е
крайно устойчиво, което говори за наличие на скрити и явни, властови и икономически интереси,
прокарвани под формата на политики за поддържане на статуквото – пасивни и обезвластени хора
с увреждания, лишени от свобода и достойнство. Така се стига до мерки, базирани върху контрол
и формиране на зависимост; дейности, насочени повече към първично обгрижване и по-малко към
подкрепа за преодоляване на ограниченията, свързани с увреждането.
За съжаление, подобни нагласи съществуват и сред близките на хората с увреждания, чиито
очаквания към тях, както и стандартите им за свобода и достойнство, са далеч по-ниски от тези
спрямо роднините им без увреждания.
Нагласите в социума и тези в близкото обкръжение логично водят и до това, че хората с
увреждания приемат живота без свобода и достойнство за естествено състояние на света, в който
живеят. Както анализи на български и чуждестранни автори, така и настоящето изследване показват,
че хората с увреждания са неуверени в себе си и своите възможности, че са безвластни и безсилни да
променят живота си, че случващото им се е просто съдба, с която трябва да се примирят. Стандартно
организираната среда издига пред тях бариери, които са непреодолими, но и не подлежащи на критика
и промяна. Психологията нарича това състояние на човека „заучена безпомощност“, а то препятства
участието в обществения живот и задълбочава усещането им за непълноценност.
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Анализът на процеса идва да покаже как различните министерства, агенции и териториални
структури на властта изпълняват своите функции по отношение правата на хората с увреждания и
тяхното социално включване. Ангажирането на Агенцията за социално подпомагане с изпълнението
на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) приравнява дейностите по него до социално
подпомагане /получаване на социални помощи и ползване на социални услуги в специализирани
заведения/. Дейностите на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) са епизодични и кампанийни.
Агенцията няма структури в страната, а текущата дейност по ЗИХУ се реализират от дирекциите
„Социално подпомагане“, бюрата по труда и други административни структури.
Към момента общинските администрации (като представители на местната власт) нямат ясно
разписана роля и не разпознават такава в процеса на социално включване на хората с увреждания.
Ангажиментите на общините по отношение на хората с увреждания се свеждат до ролята на доставчици
на социални услуги, но не и до ангажименти по отношение на осигуряване на адаптирани жилища и
достъп до обществените сектори в рамките на съответната община.
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Резултатите се анализират чрез количествени измерители за напредък, качествени индикатори за
реално социално включване на хората с увреждания и чрез финансовото измерение на реализираните
политики. Източниците на информация за количествените измерители са публикувани доклади на
официалните власти в България, аналитични центрове, международни организации и пр., както и
данни, придобити по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Чрез интервюта и групови
дискусии с хора с увреждания се извлича информация за ефекта от политиките върху гражданите с
увреждания (качествени индикатори). Социалното израстване на хората с увреждания – образование,
заетост, създаване на семейство, социална реализация – са част от индикаторите за ефективност и
ефикасност на политиките по уврежданията при съотнасяне към изразходвания публичен ресурс за
провеждането им. Друг индикатор за устойчив резултат от провеждани политики са нагласите на
всички участници в процеса на осигуряване на човешките права на хората с увреждания. Дори и при
наличие на законодателна база и съответна административна среда, може да се стигне до практика,
която ограничава правата на хората с увреждания. В случая от значение са нагласите, както на
професионалистите, така и на близките на хората с увреждания или на самите хора с увреждания.
Специално внимание се отделя на процеса на деинституционализация, започнал през 2007 г.
Неговата законова и институционална рамка трябваше да гарантира, че децата в институциите ще
бъдат изведени в общността, където да получат необходимите им услуги за социално включване и
участие в живота на общността. Множество доклади сочат, че тази цел не е постигната докрай поради
съхранената култура на институционална грижа – отчуждена и отчуждаваща – в новосъздадените
услуги в общността от резидентен тип.
Общото мнение, макар и несподелено публично, е че настанените в тези услуги са обречени да
останат завинаги в среда на социално изключване, където демагогски ще се работи за „подобряване
на състоянието, живота и здравето на хората с увреждания“, но не и за тяхната свобода, достойнство и
социално включване. Затова продължава практиката на финансиране, насочено към организационни
структури, наречени социални услуги (сграда и персонал), а не към дейности, подпомагащи
индивидуалното развитие, които са истинските услуги. Принципът „парите следват човека“ е
приложим само на институционално ниво, т.е. работи в интерес само и единствено на институцията.
Потенциалните получатели, т.е. гражданите с увреждания, нямат никакъв контрол върху тяхното
разходване. Ако даден човек с увреждане реши да напусне определена социална услуга – ЦНСТ,
защитено жилище, дневен център и прочее – то средствата не следват неговото движение, а остават в
системата за следващия постъпващ в нея.
Друг важен белег на институционализма е стандартизираният тип финансов ресурс, който се
„полага“ за обслужване на човек с увеждания – различен за различните „социални услуги“, но един
и същ за всеки отделен потребител независимо от индивидуалните потребности. Това е финансиране
тип „дажба“ или „на калпак“.
Този стил на управление на финансовия ресурс - „пари на калпак следват човека в

институция“ унищожава потенциала на идеята за деинституционализация, закрепостява хората
към социалните услуги „в общността“, преобръща порочно ценностите и води до феномена на
„реинституционализираща деинституционализация“.

Обхват на изследването:
Документалният анализ обхваща всички политически документи в сферата на уврежданията,
както и основни разпоредби от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и Правилника
за неговото прилагане (ППЗИХУ), Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за неговото
прилагане (ППЗСП), Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ и всичко, свързано
с процеса на деинституционализация. Той ще бъде подчинен на основните принципи и ценности,
прогласени от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, търсейки съответствие на
политиките, залегнали в горепосочените документи с чл. 19 от Конвенцията, както и гаранции за
осигуряване на независим живот за хората с увреждания от страна на държавата. Акцентът пада
върху механизмите за подкрепа и живот в общността (грижа плюс стимулиране на активност), а
не върху грижите и социалното подпомагане (задоволяване на базисни потребности за оцеляване).
Информацията по изпълнение на политиките се събира от официални източници на държавата и
чрез ЗДОИ, в това число и на финансови данни за направените разходи с разбивка по законови,
програмни и целеви мерки. Основните тематични области покриват предлаганите асистентски
услуги, придобивките за хора с увреждания и процеса на деинституционализация на деца и
възрастни с увреждания.
Проведени бяха общо 40 индивидуални дълбочинни интервюта с експерти, социални работници,
директори, заместник кмет по социалните дейности, хора с увреждания, роднини, родители на
хора с увреждания, представители на Агенцията на хора с увреждания, Министерството на труда и
социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, малки, средни и големи общини.
Организирани бяха 4 фокус групи с участието на хора с увреждания, експерти, роднини на
хора с увреждания, социални работници. Следващият инструмент в изследването бяха тематичните
групови срещи с характер на конференция за обсъждане на констатациите от изследването, а накрая
беше организирана и една заключителна конференция за представяне на окончателните резултати.
Констатациите са илюстрирани с конкретни случаи на дискриминация и нехуманно отношение,
каквито – за съжаление – съществуват, особено в структурите, предлагащи социални услуги. В
същото време проучването има за цел да анализира всички предпоставки, които водят до това крайно
състояние. Предварителният анализ сочи, че причините са комплексни: архаично законодателство,
неетични нагласи към хората с увреждания, неадекватни социални услуги, и всичко вкупом води до
изразходване на огромен публичен ресурс за поддържане на статуквото, т.е. за повече от същото.
Преодоляването на проблемите само в една от описаните сфери е невъзможно поради тяхната
взаимна свързаност чрез културата на социално изключване и гетоизация – в случая на хората с
увреждания.

--Изследвани страни от политиките за хора с увреждания
Проектът прави анализ на а) придобивките и техническите помощни средства за хората с
увреждания, б) асистентските услуги за хора с увреждания и в) политиките на деинституционализация
на грижите в две стъпки:
•

Първият етап от анализа е проучване на българското законодателство обезпечаващо (не-)
зависимостта чрез предмети (технически помощни средства и жилище) и чрез хора (лична
помощ).

•

Разглеждаме съответствието му с чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
и в България. Тук основната цел е да проверим доколко духът на нормативната уредба у нас и

9

мисленето на законодателя – при изготвянето й – е в съответствие с принципите и философията
на независимия живот, широко застъпени в КООНПХУ и много други европейски директиви.
•

Във втория етап от анализа – изследване мнението на хората с увреждания, техни близки и
професионалисти и публични администратори – ще търсим потвърждение или опровержение на
констатираните различия между нашата нормативна уредба и КООНПХУ, установени в първия
етап от анализа така както са преживени в конкретния човешки опит на всеки респондент.
Използвани са дълбинни интервюта и фокус-групи с хора с увреждания, техни близки и
професионалисти от публични институции в областта.

1. Придобивки и технически средства за хората с увреждания
Придобивките и ТПС за хората с увреждания се предхождат от оценки. Анализът на тези оценки
потвърждава факта, че те са част от една завършена система на социално изключване, независимо от
думите, които се ползват за тяхното описание.
Най-важната част от тази система е правилото оценката на увреждането, по сега действащия
ЗИХУ, да се извършва на база медицинска експертиза и социална оценка (чл. 10 от ЗИХУ).
На практика медицинската експертиза има огромна тежест във всички последващи стъпки от
начина, по който системата на социални грижи се отнася към индивида с увреждане. Проблематичното
при нея е, че тя не дава никаква информация, нито пък търси такава, за това как социалната среда
(и подвластната ѝ физическа инфраструктура) следва да се адаптира към ограниченията на човека с
увреждане, така че да улесни социално участие, равноправно с другите хора.
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От своя страна социалната оценка се извършва от консултативни комисии, но не специализирани
за живота на хората с увреждания, а за социалното подпомагане. Това отразява разбирането, че хората
с увреждания са по дефиниция социално слаби и затова са „контингент“ на социалните служби. А
социално слабият у нас се разбира да е бедният. Бедността в България, знаем, е ситуация, в която
сме склонни да жертваме социалното участие в името на физическото оцеляване. Разпространената
търговия с изборни гласове на бедните хора е само едно от проявленията на този проблем у нас.
Основните черти на ЗИХУ и ППЗИХУ са:
Пожелателност на намеренията, която се проявява с почти пълна липса на операционалност –
липса на обективно измерими критерии за социално включване (интеграция) на хората с увреждания.
Системата, регламентирана от ЗИХУ и ППЗИХУ, страда от свръх-централизация, неясни отговорности,
особено на местно ниво, остър дефицит на гражданско участие и постоянен конфликт на интереси на
ключови участници в нея. В тези закони спорът „социално подпомагане или социална интеграция“
е решен в полза на медицинския модел на инвалидността – белег на архаични (индустриални и
прединдустриални) представи за труда. Както казахме по-горе водеща тук е медицинската диагноза,
която се превръща в мяра и средство за социално изключване. Социалната оценка (чл. 13 от ЗИХУ)
само легитимира тази стигма и свежда социалното подпомагане до помощ за оцеляване в мизерията
и съхраняване на зависимостта. Следващата стъпка – борба за независим живот, достойнство и
развитие – не се предприема изобщо, защото и то не се разпознава като ценност, нито е в интерес на
водещите играчи на терена на социалните политики. Така, социалното включване е изпразнено от
всякакво съдържание. Другите важни обществени системи следват зададената линия – сегрегацията
в образованието на хората с увреждания, както и сегрегацията на работното място са в пълен ход.
Автентични интегрирани работни места на практика няма. Техническите помощни средства, както
и средствата за придружител в оскъдицата и недиференцираността си само потвърждават общата
ориентация на системата. Така ЗИХУ и ППЗИХУ продължават традицията на гетоизация на хората
с увреждания, наследство на времена от преди повече от 100 години и преодолени радикално в
последните 50 години в страните с установена практика на човешки права. Това, което съвременната
българска среда добавя е фасадата на гражданско участие и социална интеграция, които правят

просвещаващата критика особено важна. Законът за социално подпомагане разглежда хората с
увреждане като болни и бедни в духа на най-ранните (пред-Викториански) системи за социално
подпомагане и дисциплиниране на градската бедност от началото на 19-век в Европа.
Детайлите на изследването показаха, че основните инструменти7 на ЗИХУ (ППЗИХУ) страдат
от сериозни дефекти:
•

Достъпът до тях зависи от медицинската оценка, извършвана от ТЕЛК. Документът, издаван
от лекарските комисии на ТЕЛК/НЕЛК се превръща в пътен лист за преминаване през
всички обществени системи, и в частност през социалната система, която не отчита личните
потребности, аспирации и житейска ситуация на отделния човек с увреждане.

•

Публичният ресурс се разпределя не според индивидуалните обстоятелства и потребности на
човека, свързани със социалното включване, а според диагнозата, която няма нищо общо с
индивидуалния случай.

•

Тези мерки се превръщат в малки „парични средства, които допълват собствените доходи“, и
въпреки, че включват (транспортни услуги8; информационни и телекомуникационни услуги;
обучение; балнеолечение и рехабилитационни услуги; достъпна информация; наем на общинско
жилище; диетично хранене и лекарствени продукти) най-често остават недиференцирана и
недостатъчна, безцелна „надбавка“ към пенсията по инвалидност, въпреки растежа на общата
сума, като част от държавния бюджет през годините.

•

Техническите помощни средства, обезпечавани по този начин, са изключително некачествени,
абсолютно несъобразени с индивидуалните потребности и обстоятелства на отделния човек с
увреждания и създават условия за неконтролирана корупция и източване на ресурси от страна
на фирмите доставчици.

•

Общото чувство на хората с увреждания е за разпределение на мизерия, в която те имат правото
само да се чувстват виновни и ненужни потребители на оскъдни благодеяния, които в бедна
държава никой няма право да поставя под съмнение. Това е сигурна стъпка към изграждане
на трайна социална идентичност на виновна жертва – най-сигурният белег за сполучливо
функционираща система на социално изключване.

2. Асистентски услуги за хората с увреждания
Законът, в който са регламентирани правото и достъпът до услугата „личен асистент“ е ЗСП
и ППЗСП. В самия Закон за социално подпомагане не е разписано правото на личен асистент. В
ППЗСП, личният асистент попада към услугите, които се предоставят в общността. Определението
за тази услуга е неясно. Не се уточнява как трябва да се предоставя, на кой се предоставя, какво
трябва да прави асистентът, как се избира асистент. Това се определя индивидуално и различно за
всяка програма. Няма единно разписани принципи на това какво трябва да представлява личната
помощ. Действащите програми за предоставяне на личен асистент9 споделят различни приоритети
7

8
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Месечна добавка за социална интеграция – (чл. 42, ал. 2 от ЗИХУ), целевата помощ за изработване и/или покупка
на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия - (чл. 35г.
от Закона за интеграция на хората с увреждания), Целева помощ за покупка и приспособяване на лично моторно
превозно средство (ЛМПС) - (чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗИХУ), Целева помощ за преустройство на жилище - (чл. 44, ал. 1,
т. 3 от ЗИХУ), Целева помощ за придружител - (чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗИХУ), Безплатно пътуване в БДЖ - (чл. 19 от
ППЗСП), безплатен винетен стикер – (чл. 10в от Закона за пътищата).
Тази добавка, например, се получава от всеки човек с ТЕЛК решение. В това число влизат и хората с хронични
заболявания, нямащи нужда от такава подкрепа. Получава ги и всеки човек в пенсионна възраст – баба или дядо –
които пък въобще не пътуват извън къщите си. Не стига, че всички хора с ТЕЛК решения я получават, но тя е равна
по размер – 10,25 лв. за всеки (чл. 25, ал. 1 от ППЗИХУ).
Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“(НПАХУ); Наредба за предоставяне на социалните услуги
„Асистенти за независим живот“(АНЖ) и проектите, които се финансират от Европейския съюз по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР).
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и дори различни ценности.
Като цяло и трите схеми са ограничаващи, тъй като наблягат на ТЕЛК-овото решение за
ограничена трудоспособност „с право на чужда помощ“, а не на правото да получат асистентски
услуги чрез отчитане на индивидуалните нужди. Личният асистент трябва да е механизъм за подкрепа
и овластяване на хората с увреждания да водят независим живот. ТЕЛК-овото решение и възглед за
социалното място на човека с увреждане формира отношението към човека с увреждане. В това
отношение свободата и независимостта, не са ценности.
За да има смисъл услугата личен асистент, всеки потребител трябва да има правото сам да
избере асистента си, независимо дали той е пенсионер, студент, безработен или ангажиран на още
едно работно място. Две от програмите предоставят тази възможност за набиране на хора като лични
асистенти – столичната наредба и програмите към ОПРЧР. Но право на избор за личен асистент в
Националната програма няма, защото друг освен роднина не може да кандидатства. Критериите за
личен асистент тук не са леки – той трябва да е задължително безработен, защото самата програма
цели да осигури заетост на тези роднини, които нямат трудова реализация и се предоставя в семейна
среда. Това превръща тази програма пълна антитеза на ценностите на независимия живот и насърчава
зависимостта между хора с увреждане и техните родители - нещо от което и едните и другите нямат
никаква полза.
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Анализът на всички елементи на услугата личен асистент10 разкрива възглед за този механизъм
за подкрепа като отношение, което не е във властта и свободата на индивида с увреждане и неговия
асистент. По един или друг начин бюрокрацията властва тотално и търгува с властта си винаги
срещу свободата и самоопределянето на гражданите. Най-ценното в идеята за личния асистент е
възможността на индивида с увреждане да се овласти чрез правото и практиката да наема и управлява
връзката си с личния асистент. Никъде в интервютата и анализа на документите изследователите не
откриха прояви на този възглед за ролята на личния асистент в процеса на социалната интеграция на
хората с увреждания.
Без преувеличение може да се каже, че еманципиращата роля на отношението с личния асистент
е компрометирана и превзета от институционализма и властта на системата за социално подпомагане.
Случаите, които дават надежда са изключения и се наблюдават въпреки, а не поради системата на
организация на този тип помагащо и развиващо отношение.
И тук основните определения (и власт) се държат от Закона за социално подпомагане, вместо от
ЗИХУ и съответните агенции по тяхното прилагане. Личният асистент става предмет на социалното
подпомагане/изключване, а не на Закона за интеграция на хората с увреждания, където всъщност
се регламентират „обществените отношение, свързани с интеграцията на хората с увреждания“11.
Така личната помощ12 се възприема като социална помощ и социална власт над живота на хората с
увреждане вместо като средство за интеграция и включване на хората с увреждания в общността.

10 Достъпа до програмите, достъп на асистентите да програмите, оценка на потребностите, подбор на асистентите,
договорните отношения между потребителя и асистента, нормиране на асистентския труд, заплащане на
асистентите, обучението и подкрепата за асистентите
11 http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 ЗИХУ - Общи положения, чл. 1
12 Личната помощ, е услуга, която позволява на потребителите сами да избират личния си асистент, сами да избират с
кого да сключат договор, защото им се предоставя възможност да избират дали да е пряко с асистента или с орган,
който ще администрира услугата. Личната помощ като механизъм позволява на хората да контролират начина, по
който биват обслужвани като сами заплащат за услугата, а това ги прави още по- независими. Изобщо това е услуга,
която овластява ползвателите, възлага им отговорности като мениджъри и ги превръща в граждани. По смисъла на
Конвенцията тя се разглежда като човешко право и да предоставя на всеки човек, независимо от вида и степента на
увреждането, от възрастта или местоживеенето.

3. Политики на деинституционализация на грижите за хората с
увреждания
Анализът разкрива продължаващо наличие на тежка институционална култура върху живота
на децата и възрастните, които зависят от постоянни грижи и подкрепа извън възможностите и/или
наличието на семействата им. Основната характеристика на тази култура е системното социалното
отчуждение. То има характер на социална травма с произтичащите от нея увреди в способността да
се участва в човешки отношения (в двойка, група, организация и общност), основани на доверие и
привързаност.
Когато, освен, че е системно на това отношение човек е подложен в ранна възраст възниква
трайна и трудно преодолима организация на личността, която затруднява изключително (или прави
невъзможно) изграждането на личност, способна на доверие, загриженост, достойнство, съчувствие
и равноправие – компетенции и характеристики на автономното живеене.
Българската традиция на изоставяне на децата с увреждания не прави изключение от тази в
обществата, извършващи рязък и закъснял преход от традиционно-аграрното към индустриалнодемократично общество. Тоталитарните общества, които възникват във фазите на този преход са
известни с нечовешките практики на социално изключване, които стигат до физическо, психологическо
и социално унищожаване на своите членове с увреждания от различен порядък.
Българското общество наследява силна тоталитарна традиция на атака срещу семейството като
цяло и на капацитета на семейните отношения да предоставят среда за развитие на всеки човек.
По същността си тоталитарната държава – форма на институционална организация на обществото
– и общественото устройство превръщат социалното отчуждение в норма. Социалната травма,
нанесена върху хората и техните отношения е слабо изследвана, но със сигурност политиката на
деинституционализацията в България е емблематичен случай на опита да се преодолее тоталитаризма
в една отделно взета област, посочена от Европейския съюз, преодолял своите нечовешки практики
на отношение към хората с увреди няколко десетилетия по-рано.
Тези обстоятелства могат да обяснят неразбирането (индивидуално и структурно) на проблемът
„институционализъм“ и „деинституционализация“.
Доказателства за тези нива на неразбиране, анализът открива в историческия преглед, в анализа
на законодателството, документите, наблюденията и в интервютата – индивидуални и групови.
Резултатите от горното неразбиране могат да бъдат обобщени като:
•

Новият живот извън големите сиропиталища носи самота, злоупотреба, срам и отчуждение
сред съгражданите ни, напуснали тези пространства.

•

В началото на процеса са преодолени най-нечовешките форми на злоупотреба и изоставяне,
но с течение на времето изоставянето и отчуждението се установяват отново като водещи
измерения на човешките отношения между хората с увреждания и без семейства и социалното
им обкръжение.

•

Най-уязвими от този ход на събитията са младежите с увреждания – току-що напуснали
големите сиропиталища и попаднали в новите социални услуги, в които се установява същата
организационна култура, макар и в социално по-малък мащаб.

Накратко – политиките на деинституционализация не преодоляват отношенията на
институционалност, и не отчитат това за проблем.
Това компрометира обществените разходи и води до продължаване на живота в самота и
страдание на огромна част на хората с увреждания във време, в което възможностите за пълноценен
живот са невероятно нараснали, но при тези обстоятелства остават напълно неизползвани.
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Стратегически важно е:
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•

Да се постигне съгласие по това състояние на нещата, основано на споделено разбиране за
ценностите, смисъла и резултатите от деинституционализацията.

•

Да се инвестира в усвояването на принципите и ценностите на независимия живот, както са
формулирани в Конвенцията за правата на хората с увреждания като водещи при формулиране,
планиране, осъществяване и оценка на социалните политики по уврежданията.

•

Да се потърси отговорност от системите за здравеопазване, образование, изследвания и развитие
(академичните среди), местно самоуправление в този процес и за резултатите от него.

Като цяло политиките за хората с увреждания страдат от силен и
непреодолян институционализъм (отношения на власт и отчуждение).
Този тип култура не се разбира, не се познава и не се отчита като проблем.
Същият институционализъм цари в областите на припокриване:
здравеопазване, образование, управление. Това предопределя
маргиналната социална позиция на хората с увреждания.
4. Предложения за непосредствени промени
4.1. Оценка на увреждането:
4.1.1. ТЕЛК не оценява съхранения капацитет на човека да води независим живот, т.е.
да взема решения (сам или с подкрепа) за собствения си живот, да работи, да има
семейство, да се социализира и пр. Издаваният документ отразява здравния статус
на индивида, както и намалената му работоспособност спрямо човек без изброените
в решението на ТЕЛК диагнози. Неговата роля е да осигури на хората пенсии
и социални помощи, а не достъп до ресурс за подкрепа и социално включване.
За преодоляване на това състояние е уместно да се издава разширена епикриза
от болнично заведение, която да бъде последвана от задълбочена и комплексна
индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждане. Последната
трябва да има правна стойност (както сега решението на ТЕЛК) за предоставяне
на необходимата подкрепа за всеки човек, с цел неговата независимост, трудова
и социална реализация, а не получаване на „пари за семки“, с които да оцелява.
4.1.2. Увреждането да спре да се определя като „загуба на работоспособност“, а като
мярка за адаптацията на социалната среда за постигане на равноправие между
хората с увреждания и тези, които все още нямат такива. Заетостта е на първо
място икономическа категория – очаква се, че хората ги наемат, защото са
работоспособни, могат да произвеждат някакъв продукт, добавена стойност.
4.2. Предоставяне на грижи и услуги:
Изпълнението на Закона за интеграция на хората с увреждания е възложено – в по-голямата му,
по-скоро в основната му част – на Агенцията за социално подпомагане. Така подкрепата на държавата
е сведена до раздаване на пари, които са усреднени („на калпак“) под формата на социални помощи,
което ангажира значителен публичен ресурс без постигане на качествена промяна в живота на хората
с увреждания.
4.2.1. Вместо това е необходимо да се преструктурира и овласти Агенцията за хората
с увреждания като й се вменят отговорности, свързани с индивидуалния подход
и оценка на увреждането, както и със социалната реализация на всеки човек с
увреждане. Нужна е цялостна промяна във функциите на Агенцията за хората
с увреждания, която да стане органа по изпълнение на държавната политика по
подкрепа на хората с увреждания в България. Естествено новите функции трябва
да бъдат подкрепени с финансова подкрепа за допълнителен персонал и нови
регионални поделения на агенцията. Важен елемент от дейността на агенцията
е контролната й функция по отношение на всички нарушители на мерките за
подкрепа на хората с увреждания.
4.2.2. Необходим е нов Закон за уврежданията, в който да бъдат разписани:
•

нови дефиниции на увреждане и човек с увреждане – изцяло във философията на социалния
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модел за уврежданията и на чл. 19 от КООНПХУ;
•

нова процедура по изготвяне на социална оценка на индивидуалните потребности на всеки
човек с увреждане;

•

изцяло нови мерки за подкрепа на хората с увреждания, съобразени с новия вариант на социална
оценка и строго диференцирани спрямо вид и степен на увреждане.
4.2.3. Понятието „целева помощ“ трябва да бъде заменено с понятието „целеви ресурс“
за интеграция. То трябва да бъде дефинирано в новият закон по уврежданията,
така че всяка овластена институция, която го използва, да определи не само
предназначението на средствата, както е в момента, но и целта, която тяхното
предоставяне се очаква да изпълни. Равнищата на целевия ресурс трябва
да отговарят на пазарните условия за придобиване на медицински изделия,
технически средства, приспособления и други активи, за да може целта наистина
да бъде постигната. Целевият ресурс трябва да се определи като вид държавен
ангажимент, за да се гарантира ефективност и прозрачност на предоставянето му
и да се избегне използването му като средство за организационно укрепване на
национално представителни организации, без да се постига целта на изплащането
му, а именно да подпомага интеграцията на хората с увреждания. Към момента
тази цел не се постига по нито един от начините, осигурени с целеви помощи.
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4.2.4. Предоставянето на технически помощни средства е тотално компрометирано
– видно е за всички в системата – и затова трябва да бъде променено. Нужен е
изцяло променен списъка с видовете ТПС, лимитните им цени трябва да отпаднат,
срока за предоставянето им също, както и трябва да има изцяло нов механизъм за
контрол по предоставянето им.
4.2.5. Изработване на Закон за личната помощ като инструмент за гарантиране на базисни
човешки права на хората с увреждания, произтичащи основани върху ценностите
и принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
4.3. Управление (държавно ниво, ниво - местно самоуправление и гражданско участие в
политиките за хората с увреждания
4.3.1. Държавни политики, които са формулирани с ясни определения, цели, индикатори
за напредък и постижения, така че да е възможно пълноценното им наблюдение и
оценка с последващи промени за усъвършенстване, а не конюнктурно в зависимост
от едно или друго лоби. За тази цел е необходима радикална промяна в начина
на създаване, провеждане и отчитане на политиките. В момента те имат фасаден
характер – без ясно заявени ценности, без добра наука, без автентично участие на
заинтересованите страни, без внимание към конфликтите на интереси, без анализ
на резултатите.
4.3.2. Сегашните национално представителни организации на и за хора с увреждания не
представляват всички заинтересовани лица и групи в сферата на уврежданията.
Младите и активните хора с увреждания нямат никакво представителство пред
властта и са принудени да се справят с живота, да живеят достойно и да упражняват
своята активност „въпреки държавата“.
4.3.3. Доставчиците на услуги за хора с увреждания получават субсидия като национално
представителни организации за хора с увреждания и финансиране на услугите,
които предоставят под формата на държавно-делегирани дейности. Това е тежък
конфликт на интереси, който корумпира социалното включване и политиките в
неговото постигане. За преодоляването на това е необходимо консултативните

функции и финансирането на организациите, които участват в консултативни
съвети, следва да бъдат разделени. Финансирането от своя страна следва да
става на проектен принцип, при пълна прозрачност и отчетност от страна на
финансираните организации. И не на последно място по важност, финансирането
на доставчиците на услуги за хора с увреждания трябва да бъде обособено от
финансирането на правозащитните организации.
4.4. Знание (обучение, изследвания и развитие)
Изграждане на капацитет за критично социално изследване в академични и граждански общности
на проблемите на социалното изключване и зависимостта на много големи групи от български (и
европейски) граждани от държавата, социалните институции и благотворителните инициативи, което
е тежко нарушение на техните човешки права.
4.4.1. Училищата да развият капацитета си на социализиращи, а не на отчуждаващи
индивидите социални пространства. Много трудна задача.
4.4.2. Университетите да се включат с програми за изследване и развитие на
образователните практики в областта (социология на уврежданията, права на
човека и др.) Също много трудна задача.

Вместо заключение
Продължаващата демагогия, некомпетентност и силно изразени интереси на власт и контрол
обричат хората с увреждания на живот в зависимост, мизерия, изолация и потисничество. Съществуват
и постоянно се обновяват щедри политики на подкрепа за работодателите на специализирани и не
специализирани предприятия за хора с увреждания (възстановяване на част от социалните осигуровки,
намалени данъчни ставки или освобождаване от данъци, преференциално третиране по процедури за
обществени поръчки, дори директни субсидии). Неизменно обаче липсва индивидуалната подкрепа
за работещите хора с увреждания. Това превръща тези политики в откровен израз на намеренията
да се поддържа статуквото в интерес на „бизнеса“ – комерсиален и социален, личен и корпоративен,
властови и дори семеен.
Всяко искане за „повече пари в системата“ означава „повече от същото“, а именно „живот по
чужда воля“ с повече унижение, корупция и злоупотреби. Същите пари, които държавата и обществото
заделят в момента за хората с увреждания, похарчени по различен начин, могат да произведат
качествено различен резултат и да позволят „живот на воля“. За целта е необходимо – както казахме
и по-горе – да се въведат различни правила и да се въздигне човешкото достойнство, а не интересът
на различни професионални и политически фактори, в най-висша ценност на публичните политики.
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