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РОЛЯТА НА НАУКАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА 

НА СОЦИАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЛИЦАТА С ИНВАЛИДНОСТ 

 

 

проф. Луцина Фронцкиевич 

 

В Полша изследванията на инвалидността имат сравнително кратка 

история, въпреки че през последните години се наблюдава сериозен 

напредък.  

Статистическите изследвания на числеността и демографската 

структурата на лицата с инвалидност, провеждани от НСИ през 1974, 1978, 

1984, 1988 и 1995 година, са допълвани и задълбочавани от многобройните 

емпирични изследвания, проведени от А. Хулек, М. Соколовска и много 

други. Състоянието на науката би могло да се приеме за много добро и като 

че ли на тази база е възможно да се конструира възглед за посоките на 

социалната рехабилитация на хората с инвалидност. Все пак този въпрос е 

толкова динамичен при различните политически условия, че е подходящо 

да се отдели малко внимание за него. Впрочем самото понятие за 

инвалидност не е съвсем лесно за статистическа интерпретация. 

Поставянето на граници в континиума от поведения на лицата без и лицата 

с инвалидност, често е арбитражен подход. Това касае, например, 

отпусканите пенсии, което често се превръща в израз на симулативни или 

диссимулативни отношения, или, също така, на определянето на т.нар. 

лица с правна и биологична инвалидност.  

Смята се (по различни експертни оценки - бел.прев.), че във всяка 

държава около 10% от човешката популация може да се причисли към 

социалната категория на хората с инвалидност, като 5-7% от тях са лица с 

ясно изразени черти на инвалидност. При това съществува парадокса, че в 

страните с висока степен на социално-икономическо развитие и добре 

организирана система на здравеопазване, има висок относителен дял на 

лица с инвалидност. Това е предизвикано от факта, че спасяването на 

човешкият живот - от пренаталния период до дълбока старост, дава на тези 

индивиди шансове да живеят, докато при по-лоши условия на 

здравеопазване те не биха имали тази възможност. В резултат на това, все 

пак, спасяването на човешкия живот понякога се заплаща с инвалидност. 
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Във високо развитите страни е характерен, също така, процесът на 

застаряване на обществото, което по правило се придружава с висок 

относителен дял на хората с инвалидност. 

Проблемът инвалидност, увеличаването броя на лицата с инвалидност, 

както и въпросът за участието на тези хора в социално-професионалния 

живот, предрешават наличието на сравнително богата литература, още 

повече че те привличат вниманието на много научни дисциплини: право, 

медицина, социология, психология, философия, етика, икономическа 

политика, икономика, педагогика, урбанистика и архитектура1. Особена 

роля все пак се пада на социалната политика, която като използва 

постиженията на изброените по-горе научни дисциплини, формулира 

теоретическите и практическите правила за реализацията на правата на 

човека в пълния смисъл на тази дума. В общият брой на лицата с 

инвалидност, като правило, жените са повече, което е следствие от по-

голямата продължителност на живота при тях, а това е показател за по-

високата инвалидност сред жените с най-висока възраст. Статистическите 

изследвания са документирали също, че възрастовата структура на хората с 

инвалидност се различава сериозно от тази на останалото население по 

посока на по-големия относителен дял на старите хора. Всичко това се 

придружава от голяма степен на самота, по-ниско ниво на образованието, 

по-ниска степен на професионална активност, а с това и значително по-

ниско ниво на общи условия за живот, тъй като неплатените услуги по 

принцип са с по-ниско качество. В отделен проблем се превръщат и 

значително по-лошите жилищни условия при тези хора. Може да се твърди, 

че със синдрома на недоимъка, разбиран в широк смисъл на думата, най-

често се сблъскваме при хората с инвалидност. За съжаление през 

последните години тази ситуация се задълбочава. Твърде нееластичната в 

период на икономическа криза и нарастваща инфлация пенсионна система, 

оказа голямо влияние върху увеличаване различията в равнището на живот 

между лицата с и лицата без инвалидност. Тук заслужава да се напомни, че 

по отношение на хората с инвалидност се оформиха два вида философия: 

                                                           
1 В България ситуацията е доста по-различна. Много от изброените научни дисциплини 
или изобщо не се интересуват от проблематиката, наречена инвалидност, или интересът 
се свежда до интерес на отделни учени, а социалната политика в тази сфера почти не се 
основава върху научни изследвания, а преди всичко върху икономически и 
корпоративни интереси на различни бизнес и политически „елити“ – бел.прев. 
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едната се свежда до признаването на тези лица като хора, нуждаещи се от 

благотворителни действия, като зависими хора, а другата е свързана с 

включването им в руслото на активния живот, с тенденция за повишаване 

на максималната им инициативност и самостоятелност. Следствие от тези 

два подхода е видимостта или невидимостта на инвалидите. В страните от 

третия свят скромния обхват на институционалната помощ за хората с 

инвалидност води до там, че те са видими, опитват се сами да организират 

помощта и средствата за живот за себе си, като молят за милостиня и 

подкрепа. В силно развитите страни, с добре функционираща система за 

социално осигуряване, хората с инвалидност са снабдени с подходящите за 

техните увреждания помощни средства (протези, инвалидни колички), 

активно участват в обществения и професионалния живот. Следователно те 

също са видими, но се намират в напълно различна ситуация. Между така 

обрисуваните крайни форми на живот на лицата с инвалидност се намират 

страни като Полша, в които състоянието на социалното осигуряване като 

цяло не изисква извънинституционално подпомагане, но едновременно с 

това липсата на подходящи рехабилитационни съоражения, а също и 

многобройните архитектурни и урбанистични бариери, определят 

незабележимостта („невидимостта“) на хората с инвалидидност, които 

остават, като правило, между четирите стени на собственото си жилище. 

Понякога тази принудителна изолация от социалната среда има много 

обширни и негативни последици, тя затруднява адаптацията им към 

условията за съществуване наравно с останалите членове на обществото2. 

Следователно, напредъкът, който се извършва в нашата страна, изисква 

да се обърне внимание на този проблем и да му се предостави съответния 

по-висок ранг, още повече, че трябва да се вземе под внимание по-

нататъшното увеличение на броя на хората с инвалидност.  

Защото това нарастване може да бъде последица от: 

● демографските промени - процесът на стареене на обществото, особено на 

хората в напреднала възраст; 

● напредъкът на медицината; 

● ситуацията на пазара на труда - осигуряването на заетост в т.нар. сива 

зона, не винаги гарантира подходящите условия за безопасност на труда; 

                                                           
2 Без никакви уговорки всичко това може да се каже и за лицата с инвалидност в България 
– бел.прев. 
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● въвеждането на нови технологии с често неидентифицирано вредно 

влияние върху човека; 

● нарастването на свободното време, от повишаването на пространствената 

мобилност (пътни произшествия), от свързаните понякога с риск форми за 

рекреация (скокове във вода, каране на ски). 

Същевременно извършващите се демографски промени, намаляващата 

раждаемост, намаляващия брой на сключваните бракове и растящия брой 

на разводите могат да провокират по-нататъшно намаляване ролята на 

семейството в процеса на оказване на помощ на хората с инвалидност. 

Тук трябва да подчертаем особено трудната ситуация на децата и 

младежите с увреждания, още повече че именно този проблем се забелязва 

доста по-рядко в изследванията на социалната рехабилитация на хората с 

инвалидност. От изследванията на Института по труда и социалните 

проблеми най-голямата цена за трансформациите са „платили“ децата, 

особено тези, които произхождат от многодетни семейства или семейства с 

един родител. За съжаление не разполагаме със съответните данни, които 

биха показали какъв относителен дял от тези деца се превръщат в деца с 

увреждания. Този проблем е изключително важен и трябва да се обърне 

внимание и на това, че семейството, в което има дете с увреждане, прави 

огромни разходи, свързани с рехабилитацията, като в това се включват не 

само разходите за самите рехабилитационни услуги, но често и загубите от 

принудителната резигнация от работа на родителите. Отпусканите 

социални помощи по никакъв начин не рекомпенсират необходимите 

разходи. Този проблем, широко описван от А. Лисовски през 80-те години 

на миналия век, се задълбочи още повече при днешната ситуация.  

Проблемът с образованието на децата с увреждания в Полша също от 

години не е напълно решен. Както се вижда от изследванията на С. 

Котовски, недовиждащите и слабо виждащите деца започват образованието 

си с няколко годишно закъснение, което по-късно трудно се наваксва. 

Причина за това състояние на нещата е липсата на подходящи условия за 

обучение по местоживеене, а въвеждането на детето в малобройните 

затворени центрове, за много родители не е приемливо решение, особено 

когато такъв център се намира далеч от дома им. Същият проблем 

съществува и при децата с увреждане на слуха. Недостатъчно подготвените 

учители правят невъзможна интеграцията на децата с увреждания в 
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масовите училища, а това е едно от най-разпространените решения на този 

проблем в западноевропейските страни. Много незабележима е и помощта 

от локалната общност, социалните работници не са подготвени напълно за 

т.нар. социално асистиране, те нямат достатъчно познания за процесите на 

социалната рехабилитация, да не говорим за това, че когато под опеката им 

се намират 300-400 семейства, те не са в състояние да се справят със задачите, 

които произтичат от социалното подпомагане. И доколкото ситуацията в 

големите градове е в известна степен по-добра, дотолкова ситуацията на 

лицата с инвалидност по селата, особено на децата и младежите с 

увреждания, е по-лоша. Правните предписания помагат малко, когато след 

тях липсват възможности за тяхната реализация. 

Заслужава да се припомно издаденото преди 10 години Постановление 

на МС на РП, което чрез 9-те нормативно оформени точки, трябваше да 

осигури на децата и младежите с увреждания достъп до участие в 

обществения живот. Те са: 

● приспособяване на обществените сгради (гари, театри, кина, стадиони, 

игрища, комуникационни средства), както и училищата и другите 

просветно-педагогически центрове към потребностите на младежите с 

увреждания; 

● приспособяване на жилищата (или на части от тях) на младежите с 

увреждания към техните потребности; 

● улесняване замяната на жилищата на младежите с увреждания; 

● увеличаване продукцията на ортопедични и помощни средства, а също и 

на рехабилитационните уреди и въвеждане на ускорено снабдяване с тях за 

младежите с увреждания; 

● увеличаване броя на работните места в предприятията за защитен труд за 

младежите с увреждания, както и на възможностите за осигуряване на 

заетост за тези младежи в близост до дома им; 

● увеличаване на участието на младежите с увреждания в различните сфери 

на физическата култура и туризма, както и в културните дейности; 

● разширяване обучението на кадри за инструктори и организатори в 

сферата на физическата култура и културните дейности сред младежите с 

увреждания;  
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● разширяване на информацията за младежите с увреждания в средствата за 

масова информация, като специално се обръща внимание на съветите 

относно това, как да се постъпва с тях в семейството; 

  организиране на центрове за трудотерапия за младежи с увреждания, 

които не могат да бъдат квалифицирани за работа. 

Актуалността на тези норми е несъмнена, макар че липсата на 

финансови средства за тяхната реализация от години представлява 

основната трудност. Приетите закони и програми – сред тях са 

определените задачи на ведомствата, на централните учреждения и други 

организационни единици в полза на хората с инвалидност, утвърдени за 

реализация през 1997 г., в рамките на Правителствената програма за 

действие в полза на лицата с инвалидност и тяхната интеграция в 

обществото, а също и подобна програма от 1993 година, както и трите 

версии на Народната Програма за Здраве през годините 1990-1996 г., 

представляват продължение на предишни разработки. От 1993 г. Бюрото на 

Пълномощника по проблемитена на лицата с инвалидност е координатор 

на дейностите, извършвани в рамките на споменатата Правителствена 

програма... Негова основна задача е концентриране на действията на 

отделните ведомства и централни учреждения върху тези сфери, които 

имат решаващо значение за процеса на интеграция на хората с 

инвалидност. Предприеманите действия имат за цел формирането на 

такива социални условия, при които влиянието на инвалидността върху 

активността на лицата, засегнати от нея, да бъде елиминирано или 

максимално ограничено. Изравняването на шансовете на лицата с 

иинвалидност чрез реализацията на действията в рамките на 

Правителствената програма касае, преди всичко, действията в следните 

сфери: просвета, заетост и противодействие на безработицата, социална 

помощ, физическа среда, законодателство, социална акцептация. 

Наскоро се докоснах до образователните проблеми и бих искала да 

споделя собствения си опит по отношение на образованието на младежите с 

увреждания на ОДА на равнище висше образование (икономика). Сред 

многобройните бариери се оказа, че прекомерно либералното отношение 

към образованието на средно ниво и частичната реализация на програмата 

за средното училище, се превръщат в причина за някои неуспехи на 

младежите по време на следването. Следователно, възниква необходимостта 
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от особено проникновено и старателно образование на младежите с 

увреждания, които не трябва да навлизат в самостоятелния живот с по-лоша 

образователна подгодтовка, отколкото останалите младежи. При пазарната 

икономика решаваща за трудовата заетост е квалификацията, следователно 

не може да се разчита на някакви облекчения, свързани с инвалидността. 

Следователно, децата и младежите, които, както споменах, досега в по-малка 

степен са били обект на изследване, трябва да се превърнат в група за 

специални грижи.  

В социалният процес на рехабилитация проблемът за професионалната 

активност доминира подготовката за живот на най-младата генерация. 

Оттук следва, че е особено важно да се предприемат изследвания в сферата 

на образователните и социализационните процеси по местоживеене. От 

уменията и заангажираността на учителите, лекарите, семействата, 

социалните работници, служителите в местната администрация, 

организациите и сдруженията на хората с определена инвалидност, зависи 

процеса на социалната интеграция. При това се усеща недостиг на 

изследвания, които биха направили възможно предприемането на 

подходящи мерки и подготвянето на кадрите, които професионално се 

занимават с процесите на адаптация и интеграция на хората с инвалидност.  

Примерите за френските асистенти cadre de vie (жизнена, околна среда – 

бел.прев.) или също работниците DSQ показват, че функцията на 

социалния асистент в полските условия е много съществена и е възможно да 

се възприеме. При това добра възможност за обединяване усилията по 

посока на създаване на подходящ модел е концепцията за семейния лекар, 

около който трябва да се съсредоточат всички действия на широко 

разбираната рехабилитация. Забелязват се малко, също така, научни 

изследвания, които биха направили възможна оценката на причините за 

инвалидността в зависимост от условията на труд, естествената и 

социалната среда. Изследванията на НСИ се отнасят до макро скалата, 

докато в същото време са необходими микро регионални изследвания. 

Такива изследвания биха дали възможност за предприемането на 

подходящи мерки за предотвратяване и предпазване от нарастване на 

инвалидността. Това се отнася до производствените и 

извънпроизводствените травми, химическите отравяния (особено в селското 

стопанство), разбираната в широк смисъл патология. Струва ми се, че 
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твърде малко внимание се отделя на социалната обусловеност, която заедно 

с генетичната обусловеност имат особено голямо влияние върху 

формирането на толкова големите размери на инвалидността в Полша. 

Оттук също, както споменах, проблемът за излседванията на инвалидността 

и социалната рехабилитация на хората с инвалидност трябва да се адресира 

към споменатите в началото 10 научни дисциплини. Само многостранните 

действия спрямо този сложен проблем могат да доведат до конкретни 

резултати.  

 

превод от полски 

Божидар Ивков 
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