
ПРОБЛЕМИ НА ИНВАЛИДИТЕ В ПЕРСПЕКТИВАТА НА 

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ 

 

ЯНИНА ВЪ ЙЧЕСАНИ 

 

Понятието „интеграция”, разглеждано в най-общ смисъл, означава процес на 

свързване на отделни елементи в едно цяло. Понятието „европейска интеграция” 

отразява начина, по който страните в Европа, особено тези, които са членки на Съвета 

на Европа, се свързват политически, икономически и правно. Равнището на 

поддръжка от страна на различните държави е свързано с вярата на хората, че 

интеграцията ще донесе осезаеми ползи, например нарастване на благосъстоянието, 

по-голяма защита на човешките права.  

Като се стремим нашето общество да бъде по-хуманно и справедливо, ние трябва 

да имаме уважение към всеки човек. Дискриминацията се появява, както в сферата на 

образованието, така и в другите сфери на обществения живот. Инвалидността не 

означава, че някой, който е засегнат от нея, е по принцип по малоценен като човек, 

или има по-малко право на равни образователни шансове. Успешната интеграция 

води до полезни за всички промени в училищата от различен тип. Става дума за това, 

че здравите деца трябва да имат възможност да учат и да растат заедно с децата с 

трайни увреждания. Това ще доведе до промени в обществените отношения спрямо 

тези връстници. 

Днес интеграцията се схваща като съществен фактор за реформата в 

образователната система и за успеха на дейността на училищата от различен тип. 

Проблемите и дилемите, които стоят пред всички, занимаващи се с образованието на 

хората със специални образователни нужди бяха признати за важни и полезни. 

Времето на промяна на обществено-политическия строй, отварянето на Полша 

към света, интегрирането в Европа, влияе върху ситуацията на хората с отклонения от 

нормите. Споменатите по-горе факти се превърнаха в катализатор на промените и 

разпространението на интеграционните идеи в Европа и в бита на инвалидите.  

 

Интеграцията, разглеждана от перспективите на образованието 

Правителствената програма за действия в полза на инвалидите и тяхната 

интеграция в обществото подчертава необходимостта от осигуряване на инвалидите 

на основни условия за самостоятелно, пълноценно и активно участие в 

професионалния и обществен живот. Величината на проблема определя също 

неговия обхват: броят на инвалидите в Полша е 4,5 милиона души - над 14% от цялото 



население на страната. Тяхното функциониране в живота до голяма степен зависи от 

тях самите, но несъмнено зависи, също така, от локалното общност, в която им се е 

наложило да живеят. Местните органи на властта бяха задължени да извършват 

действия, насочени към изравняване на шансовете на инвалидите в обществения 

живот. 

Рехабилитацията и рехабилитационните услуги изпълняват съществена роля в 

дейността в полза на инвалидите, особено в областта на: 

*  ранното откриване, диагностициране и интервенция в ограничаването на 

случаите на инвалидност; 

*  медицинските грижи за инвалида и процеса на неговото лечение; 

*  социалното, психологическото консултиране и съвети; 

*  обучението в областта на самообслужването, придвижването, използването на 

комуникациите, контактуването, изпълнението на ежедневните  дейности; 

*  развитието и възстановяването на способностите на инвалидите да изпълняват 

основните ежедневни дейности; 

*  подготовката за самостоятелен живот в обществото; 

*  създаването на условия и възможности за контакти с обществото; 

*  осигуряването и доставката на средства, компенсиращи загубата на дадена 

функция, в т.ч. особено на технически средства (между другото ортопедични средства, 

лични помощни средства, рехабилитационно оборудване и др.п.), както и други 

средства, улесняващи инвалидите в тяхната адаптация или социална реадаптация; 

*  специалното образование за тежко увредените лица. 

Като се въвежда системата за интегрирано образование, което означава нов модел 

на образование, трябва да се приемат следните предпоставки: 

Хуманизация на образованието - всяко дете е различно и има своя 

индивидуален път на развитие. То има, също така, „история”, която трябва да се вземе 

под внимание и с която трябва да се съобразяваме. 

Възпитанието и обучението помагат на детето да „преработи“ нахлуващата 

информация, в най-широк смисъл на думата. Това „преработване“ има индивидуален 

характер и дори в случай на относителна еднородност на „интегрираща среда“, в 

която участва детето, ефектите за развитието му са различни. Съобразяването с тази 

разнородност и вземането й в предвид е присъщ стил на хуманизацията на 

образователните процеси. Хуманизацията на образованието означава, също така, 

възможно най-пълното познаване на образователните потребности и аспирации на 

детето, стимулирането на тяхното развитие, а най-вече тяхното задоволяване. 



Липсата на задоволяване на образователните и другите потребности и очаквания 

предизвиква в детето защитно поведение: пасивност, апатия, агресия, фрустрация. 

Промяна в метода и начина на обучение. Отдалечаване от възприемащо-

пресъздаващите форми на активност в децата за сметка на възприемащо-

иновационните форми. Ограничаване на фронталното обучение и пълна активизация 

на всички деца. 

Промяна във функциите на програмата. Различават се две концепции за 

програмата: 

*  програмата като арбитражен документ, като своеобразен фетиш (обект, 

надарен със специфична сила); 

*  програмата като предложение за многостранно развитие активността на 

децата. 

В първият случай основната функция на програмата е реализираща функция 

(„преработване“ на поредните програмни лозунги, във вторият - вземане предвид на 

образователните потребности на децата и подкрепа на тяхната активност). Новите 

задачи на училището касаят: 

*  създаване на атмосфера на благосклонност, симпатия и уважение; 

*  изграждане на отношение на пълна акцептация; 

*  създаване и стимулиране на възпитателни ситуация, които реализират 

необходимостта от акцептация. 

Образованието трябва да бъде подчинено на идеята за възможно най-всестранно 

развитие на личността, на нейните физически, психически и социални възможности. 

Това се изразява в индивидуалния и субективен подход при определяне на целите на 

образованието по отношение на конкретния човек. 

Задачите на учителя се илюстрират със следните отговори. 

Анализът на недостатъците в грижата за инвалидите ни навеждат към отговорите 

на следните въпроси: какво трябва да се прави преди всичко и кой трябва да бъде 

отговорен за тази грижа? Следващите отговори представят възгледите на 

изследваните лица на тема, какво трябва да се направи у нас за инвалидите, за да се 

подобрят условията на живота им (отговори на отворен въпрос): 

*  да се подобрят материалните условия (да се увеличат пенсиите, помощите, 

работните заплати) - 32, 1%; 

*  да се отстранят архитектурните и комуникационните бариери, публичните 

сгради да се направят достъпни - 29,4%; 

*  да се приспособят жилищата към потребностите на инвалидите, да им се 

осигурят грижи по местоживеене - 25,0%; 



*  да се подобри трудовата заетост на инвалидите, да им се осигури работа, да се 

създадат работни места за инвалиди - 21,7%; 

*  да се подобри здравеопазването - 16,0%; 

*  да се направят достъпни и да се подобри качеството на ортопедичните и 

рехабилитационни средства, да се осигури техническа помощ - 12,5%; 

*  да се улеснят социалните контакти, да се предотврати изолацията, да се 

възпита обществото в дух на интеграция - 10,4%; 

*  да се осигури и усъвършенства социалното подпомагане - 9,1%; 

*  общи отговори - по-голяма помощ от страна на държавата, по-добри грижи - 

17,4%. 

Както се вижда от представените по-горе мнения на първо място се появяват 

постулатите, касаещи материалната ситуация. Все пак има много гласове, касаещи 

необходимостта от премахване на архитектурните и комуникационните бариери (във 

физическата среда), а също и за адаптиране на жилища за инвалидите, за да могат да 

живеят самостоятелно в естествената си жизнена среда. Тези два постулата имат ясно 

изразен интеграционен характер, както и постулатите за обучение на обществото и 

създаване на възможности за социални контакти на инвалидите с други хора. Като 

цяло около 2/3 от отговорите са насочени към различни форми и начини на социална 

интеграция на инвалидите. Всички възможни форми за спортни и рекреативни 

занимания създават, като цяло, позитивна образователна ситуация, тъй като 

увеличават шансовете на инвалидите за по-пълно участие в обществения живот. 

Реформата в образованието трябва подробно да определи потребностите на децата с 

трайни увреждания, както и начините на тяхното задоволяване, за да бъдат 

създадени системни решения, позволяващи на тези хора в бъдеще да живеят 

достойно. 

А ето и най-важните проблеми и потребности на детето с трайно увреждане, 

изискващи системни регулации и извършването на практически действия. 

Необходимо е да се изпълнят следните условия: 

*  осигуряване със съвременни помощни технически и дидактични средства на 

специалните училища и тези за интегрирано образование; 

*  въвеждане на нови методи за обучение на учениците в програмите за обучение 

на учителите от специалните и интеграционните училища; 

*  изработване и прилагане на програма за терапия на семействата на деца с 

трайни увреждания, която ще им даде възможност за сътрудничество в процеса на 

ревалидизация на собствените им деца. 



Изпълнението на по-горе изброените условия за изравняване на шансовете на 

инвалидите се свързва с очакванията на учениците за специалните им образователни 

потребности и тези на техните родители. 
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