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Предисловие 

Инвалидността не трябва да бъде препятствие по пътя към успеха. 

Практически през целия си съзнателен живот аз страдам от заболяване на 

моторните неврони. Но това не ми попречи да направя забележителна кариера 

на астрофизик и да постигна семейно щастие. 

Четейки „Световния доклад за инвалидността” аз открих много неща, които 

имат отношение към моя личен опит. Имах достъп до първокласна медицинска 

помощ. Обслужва ме група от помощници, които ми осигуряват възможност да 

водя комфортен и достоен живот. У дома и на работното си място не изпитвам 

ограничения в достъпа. Специалисти по компютрите ми предоставиха 

спомагателна система за връзка и синтезатор на речта, които ми помагат да пиша 

лекции и статии и да общувам с хората при различни услови. 

Но аз разбирам, че на мен много ми е провървяло. Моите постижения в 

теоретичната физика ми осигуриха подкрепа, благодарение на която моят живот 

придоби смисъл. Разбираемо е, че мнозинството инвалиди по света изпитват 

колосални трудности в ежедневния си живот, да не говорим за продуктивна 

заетост и лична самореализация. 

Приветствам излизането на първия „Световен доклад за инвалидността”. 

Тази книга внася огромен принос в нашето разбиране за инвалидността и 

неговото влияние върху индивидите и обществото. В него се осветляват 

различни бариери – поведенчески, физически, финансови, с които се сблъскват 

инвалидите. Да се заемем с отстраняването на тези бариери е по силите ни. 

Фактически, наш морален дълг е да отстраним бариерите пред участието на 

инвалидите в живота на обществото и да инвестираме достатъчно средства, 

знания и опит, за да разкрием огромния потенциал на инвалидите. В целия свят 

правителствата повече не могат да игнорират стотиците милиони инвалиди, 

които са лишени от достъп до здравеопазване, рехабилитация, подкрепа, 

образование и заетост и нямат шанса да се проявят. 
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В доклада се препоръчват действия на местно, национално и международно 

равнища. По такъв начин той ще бъде незаменим инструмент за разработващите 

политики, учените, практиците, правозащитниците и доброволците, 

занимаващи се с проблемите на инвалидите. Надявам се, че благодарение на 

приетата „Конвенция за правата на инвалидите” и публикуването на „Световния 

доклад за инвалидността”, това столетие ще ознаменува поврат към включването 

на инвалидите в живота на техните общности. 

Професор Стивън У. Хоукинг 
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Обръщение към читателите 

В света над един милиард човешки същества живеят с някаква форма на 

инвалидност; от тях почти 200 милиона изпитват сериозни трудности в 

ежедневния си живот. В предстоящите години инвалидността ще предизвиква 

все по-голяма загриженост, доколкото нейната разпространеност се увеличава. 

Това е резултат от стареенето на населението, от повишения риск от инвалидност 

сред възрастните хора, а също и от глобалния ръст на разпространение на такива 

хронични състояния, като диабет, сърдечно-съдови болести, рак и психически 

разстройства. 

По целия свят инвалидите имат по-ниски резултати по отношение на 

здравето, по-ниски постижения в областта на образованието, по-ниска 

икономическа активност и по-високи показатели за бедност в сравнение с не-

инвалидите. Отчасти това е свързано с бариерите, с които се сблъскват 

инвалидите и които ограничават достъпа им до услуги, които за много от нас са 

нещо обичайно – такива като здравеопазване, образование, заетост и транспорт, 

а също и информация. Тези трудности се засилват в най-малко благополучните 

общини. 

За постигането на дългосрочните перспективи за значително по-успешно 

развитие, поставено в основата на Целите в областта на развитието, 

формулирани в Декларацията на хилядолетието и в по-късни документи, ние сме 

задължени да разширяваме правата и възможностите на инвалидите и да 

премахваме бариерите, които им пречат да участват в живота на обществото, да 

получат висококачествено образование, да намират достойна работа, както и 

тези бариери, които пречат техния глас да бъде чут. В резултат на това 

Световната здравна организация и Група от Световната банка, подготвиха 

съвместно и предлагат на вашето внимание „Световния доклад за 

инвалидността, в който се осветлява опита при реализацията на новаторски 

политически мерки и програми, които могат да подобрят живота на инвалидите 

и да съдействат за реализирането на Конвенцията на ООН за правата на 

инвалидите, влязла в сила през май 2008 г. Това епохално международно 

съглашение затвърди нашето разбиране за инвалидността като приоритетен 

проблем в областта на развитието и правата на човека. „Световния доклад за 

инвалидността” предлага практически крачки за всички заинтересовани страни 

– включително правителствата, структурите на гражданското общество и 

организациите на инвалидите – за създаването на благоприятна обкръжаваща 

среда, развитие на рехабилитационните и спомагателни услуги, осигуряването 

на подходяща социална подкрепа, разработка на включващи мерки на 

политиките и програмите и осигуряване на прилагането на нови и съществуващи 

стандарти и законодателни актове в интерес на инвалидите и широката 

общественост. Инвалидите трябва да бъдат в центъра на тези усилия. 
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В основата на нашия подход стои концепцията за включващия свят, в който 

всички ние имаме възможност да водим здравословен, комфортен и достоен 

живот. Призоваваме ви да използвате опитът, представен в настоящия доклад, 

за да помогнете да се реализира тази концепция в живота. 

 

Д-р Маргарет Чен      Робърт Б. Зеллик 

Генерален директор на      Президент на 

Световната здравна организация    Групата на Световната 

банка 
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Резюме1 
 

Инвалидността е една от съставните части на човешкото съществуване. 

Почти всеки човек в течение на своя живот може да има временни или постоянни 

нарушения, а тези, които доживеят до по-висока възраст могат да изпитват все 

по-големи трудности в свето ежедневие. Инвалидността е сложно явление, а 

мерките за намеса с цел преодоляване на загубите, обусловени от инвалидността, 

имат комплексен и системен характер и варират в зависимост от конкретните 

условия. 

Целта на „Конвенцията за правата на инвалидите” (КПИ), приета от 

Организацията на Обединените Нации (ООН) през 2006 г., се състои „в 

поощряване, защита и осигуряване на пълна и равна реализация на всички 

човешки права и основни свободи за всички инвалиди, а също и в поощряване 

на уважението към присъщото им достойнство”. Конвенцията отразява основния 

напредък в глобалното разбираме на проблема инвалидност и мерките за 

отговор към нея. 

Във „Световния доклад за инвалидността” е събрана цялата достъпна 

информация за инвалидността, за да се направи възможно да се подобри живота 

на инвалидите и да се съдейства за реализацията на КПИ. Целите на Доклада са: 

➢  Да се осигури на органите на държавната власт и гражданското 

общество всеобхватен анализ на значението на инвалидността и реализираните 

мерки на отговор, на основата на най-добрия съществуващ опит.  

➢  Да се препоръчат действия на национално и международно 

равнище. 

„Международната класификация на функционирането, ограничената 

жизнедейност и здравето» (ICF), приета в този Доклад като концептуална рамка, 

определя инвалидността като „обобщаващо понятие за обозначаване на 

нарушенията, ограниченията в действията и ограниченията в участието”. 

Инвалидността обхваща отрицателните аспекти на взаимодействията между 

индивидите с едно или друго състояние на здравето (например детска 

церебрална парализа, синдром на Даун, депресивен синдром) и личните 

фактори и факторите на обкръжаващата среда (такива като негативно 

отношение, недостъпност на транспортните средства и обществените сгради и 

ограниченост на социалната подкрепа). 

 

 

 

                                                           
1 Преводът е направен по: Всемирный доклад об инвалидности. Резюме. Всемирная организация 
здравоохранения, Женева, 2011 г. 
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Какво знаем за инвалидността? 

По-високи оценки за разпространеност 

Според оценките повече от един милиард души, или около 15% от 

населението на света (съгласно оценката за глобалната численост на населението 

през 2010 г.), живеят с някаква форма на инвалидност. Това е по-висок показател 

в сравнение с предходната оценка, направена от Световната здравна 

организация (СЗО) през 1970 г., чиято стойност е 10%. 

Според „Световния обзор в областта на здравеопазването” около 785 

милиона души на възраст 15 и повече години (15,6%) живеят с инвалидност, 

докато в „Доклада за глобалната тежест на болестите” тази оценка е равна на 

около 975 милиона човека (19,4%). В рамките на тези оценки според „Световния 

обзор в областта на здравеопазването” 110 милиона човека (2,2%) имат много 

сериозни трудности с функционирането си, докато според оценките в „Доклада 

за глобалната тежест на болестите” 190 милиона човека (3,8%) имат „тежка 

форма на инвалидност”, което е еквивалентно на инвалидността, предизвикана 

от такива състояния, като квадриплегия, тежка форма на депресия или пълна 

слепота. Резултати от измерване на трайните увреждания при децата (0–14 г.), са 

представени само в „Доклад за глобалната тежест на болестите”; по негови 

оценки тя представлява 95 милиона (5,1%) от децата, от които 13 милиона (0,7%), 

имат „тежка форма на трайни увреждания”. 

 

Растящите цифри 

Броят на инвалидите нараства. Това е в резултат на застаряването на 

населението – при възрастните хора рискът от инвалидност е по-висок, а също и 

поради глобалното нарастване на хроничните състояния, такива като диабет, 

сърдечно-съдови болести и психически заболявания. В страните с ниско и средно 

равнище на доходите, на хроничните заболявания – според оценките – се падат 

66,5% от общия брой години, преживени с инвалидност2. Върху модела на 

инвалидността във всяка една страна влияят тенденциите на развитие на 

патологичните състояния, а също и тенденциите на развитие на факторите на 

обкръжаващата среда и други фактори, като пътно-транспортни произшествия, 

природни катастрофи, конфликти, хранене и злоупотреба с наркотични 

вещества. 

 

Разнообразният опит 

В стереотипните представи за инвалидността основния акцент се поставя 

върху хората с инвалидни колички и редица други „класически” групи, такива 

като слепи и глухи хора. Независимо от това практическият опит с 

                                                           
2 WHO (2008) The global burden of disease: 2004 update. World Health Organization, Geneva 2008. 
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инвалидността, който е резултат от взаимодействието между състоянието на 

здравето, личните фактори и факторите на обкръжаващата среда, варира в 

широки граници. Инвалидността корелира със социалната недостатъчност, 

която обаче не се проявява равномерно при всички инвалиди. Жените-

инвалиди, успоредно с въздействието на бариерите, свързани със загубата на 

трудоспособност, се подлагат също и на джендър дискриминация3. Показателите 

за обхват в училищното образование се различават в зависимост от характера на 

уврежданията, при което децата с физически увреждания като цяло са в по-добро 

положение, в сравнение с децата с умствени или сензорни увреждания. В най-

голяма степен изключени от пазара на труда са хората, изпитващи трудности с 

психичното си здраве или имат нарушения в умственото си развитие. Както 

показват данните в широк диапазон – от селските райони на Гватемала4 до 

Европа5 – най-често социална недостатъчност изпитват хората с най-тежки 

увреждания. 

 

Уязвимите групи население 

Инвалидността засяга в много различна степен уязвимите групи от 

населението. Резултатите от „Световния обзор в областта на здравеопазването” 

свидетелстват за по-висока разпространеност на инвалидността в страните с по-

ниски доходи, отколкото в страните с по-високи доходи. По-широко 

разпространена е инвалидността също в средите на представителите на по-

бедните квинтили6 по показателя за благосъстояние, а също сред жените и 

възрастните хора7. Лицата с по-нисък доход, безработните или с ниско равнище 

на образование са подложени на по-висок риск от инвалидност. Данните от 

„Наблюдение на детската инвалидност...” по отделни страни показват, че децата 

                                                           
3 Има се предвид дискриминация по признака пол – бел.прев. 
4 Grech, S. (2008) Living with disability in rural Guatemala: exploring connections and impacts on 
poverty. In: International Journal of Disability, Community and Rehabilitation, Vol. 7 (2), 
(http://www.ijdcr.ca/VOL07_02_CAN/articles/grech.shtml, accessed 4 August 2010) 
5 Grammenos, S. (2003) Illness, disability and social inclusion. European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions. Dublin. 
(http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2003/35/en/1/ef0335en.pdf, accessed 6 August 2010) 
6 Съществуват различни начини за измерване на неравенствата в доходите. Например децилен и 
квинтилен. Децилен коефициент: цялото население се „разбива” на 10 групи по 10% с нарастващо 
равнище на доходите; след това се сравняват доходите на крайните групи. Например в Швеция 
децилният показател е 1:4. В Росия: през 1997 г. е 1:12,5; през 1998 г. е 1:13,5; през 2003г. е 1:14,0. 
Това показва повишаване на неравенствата между най-бедните и най-богатите в Русия. 
Квинтилният коефициент е подобен на децилния, но при него населението се разделя на 5 групи 
по 20 процента. За България – според официалните данни, съотношението е 1:6,9. Но всъщност 
надхвърля 1:10, т.е. най-богатите 10% разполагат с доходи, които са над 10 пъти по-големи в 
сравнение с 10% най-бедни българи. Твърде вероятно е това съотношение да е по-високо. – 
бел.прев. 
7 UNChF (2008) Monitoring child disability in developing countries: results from the multiple 
indicator cluster surveys. United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin, New York. 
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от по-бедните домакинства и етническите малцинства са в значително по-висок 

риск от инвалидност, в сравнение с другите деца8. 

 

Какво е това бариери, свързани с инвалидността? 

Както в КПИ, така и в МКФ се подчертава ролята на обкръжаващата среда 

за облекчаване или затрудняването на участието на инвалидите в социалния 

живот. В настоящия Доклад са представени обширни данни за бариерите, към 

които се отнасят следните процеси и явления. 

• Неадекватни мерки на политиката и стандарти. При разработкaта 

на политики не винаги се отчитат потребностите на инвалидите, или на практика 

не се прилагат съществуващите мерки за политика и стандарти. Например, по 

отношение на мерките на политиката, насочени към осигуряване включено 

образование, обзорът в 28 страни – участнички в партньорството „Инициатива 

за ускорено постигане на целите на образование за всички”, показа, че 18 страни 

почти не предоставят подробна информация за предлаганите от тях стратегии и 

обхват на децата с трайни увреждания в училищно образование или въобще не 

засягат въпросите за инвалидността или включването9. Към най-

разпространените недостатъци в образователната политика се отнасят 

отсъствието на финансови и други целеви стимули за посещаване на училище от 

децата с увреждания, а също и дефицита на услуги в областта на социалната 

защита и поддръжка на децата с трайни увреждания и членовете на техните 

семейства. 

• Негативно отношение. Предубежденията и предразсъдъците 

съдействат за издигането на бариери пред образованието, заетостта, медико-

санитарната помощ и участието в социалния живот. Например отношението, 

проявявано от учителите, училищната администрация, другите деца и дори от 

членовете на семейството на детето с трайно увреждане, влияе върху 

включването на децата с трайни увреждания в държавните масови училища. 

Невярната представа на работодателите за това, че хората с увреждания работят 

по-малко ефективно, отколкото техните колеги не-инвалиди, и 

неосведомеността за достъпните мерки за усъвършенстване на режимите на 

труда и отдих ограничават възможностите за заетост. 

• Недостиг на услуги. Инвалидите са значително по-уязвими от 

дефицита на такива услуги, като медико-санитарно обслужване, рехабилитация, 

а също подкрепа и помощ. Данните от четири страни в Южна Африка показват, 

                                                           
8 UNCЕF (2008) Monitoring child disability in developing countries: results from the multiple 
indicator cluster surveys. United Nations Children’s Fund, University of Wisconsin, New York. 

9 Bines H, Lei P, eds. Education’s missing millions: including disabled children in education through 
EFA FTI processes and national sector plans. Milton Keynes, World Vision UK, 2007 
(http://www.worldvision.org.uk/upload/pdf/Education%27s_Missing_Millions_-Main_Report.pdf, 
accessed 22 October 2009). 

http://www/
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че само 26%-55% от хората получават необходимата им медицинска 

рехабилитация; 17%-37% имат необходимите спомагателни устройства; 5%23% 

получават професионалното обучение, от което се нуждаят и 5%-24% получават 

необходимите социални услуги10. Изследването, проведено в индийските щати 

Утар-Прадеш и Тамилнад, показа, че недостига на услуги в региона заема второ 

място (след цената на услугите) сред причините, поради които инвалидите не са 

посещавали медицински заведения11. 

• Проблеми с предоставяните услуги. Слабата координация на 

услугите, недостатъчното кадрово обезпечаване и ниското равнище на 

професионалната подготовка на персонала могат да се отразят върху качеството, 

достъпността и адекватността на услугите за инвалиди. Данните за 51 страни, 

представени във „Световен обзор в областта на здравеопазването”, показват, че 

за инвалидите вероятността да съобщят за несъответствия в знанието и навиците 

на доставчиците на медицински услуги за потребностите на болния, е два пъти 

по-висока, вероятността от невнимателно отношение към болния – четири пъти 

по-висока, а вероятността от отказ за предоставяне на медико-санитарна помощ, 

е примерно три пъти по-висока, в сравнение с другите пациенти. Много 

социални работници имат ниска заплата и недостатъчна подготовка. 

Изследване, проведено в САЩ, показва, че над 80% от социалните работници 

нямат формално образование или професионална подготовка12. 

• Недостатъчно финансиране. Ресурсите, отделяни за реализацията на 

мерките на политиките или плановете, често са недостатъчни. Дефицитът във 

финансирането е основна преграда за устойчиво предоставяне на услуги в 

страните и регионите, отнасящи се към различни групи по равнище на дохода. 

Например в страните с висок доход като цяло при 20%-40% от инвалидите не се 

удовлетворяват потребностите от помощ при осъществяване на ежедневните 

дейности13. В много страни с ниски или средни доходи държавата не може да 

                                                           
10 Eide AH et al. (2009) Living conditions among people with activity limitations in Zimbabwe: a 
representative regional survey. Oslo, SINTEF, 2003a (http://www.safod.org/Images/LCZimbabwe.pdf, 
accessed 9 November 2009). // Eide AH, van Rooy G, Loeb ME. (2009а) Living conditions among 
people with activity limitations in Namibia: a representative, national study. Oslo, SINTEF, 2003b 
(http://www.safod.org/Images/LCNamibia.pdf, accessed 9 November 2009). // Loeb ME, Eide AH, 
eds. (2009) Living conditions among people with activity limitations in Malawi: a national 
representative study. Oslo, SINTEF, 2004 (http://www.safod.org/Images/LCMalawi.pdf, accessed 9 
November 2009). // Eide A, Loeb M. (2006) Living conditions among people with activity limitations 
in Zambia: a national rep-resentative study. Oslo, SINTEF, 2006 
(http://www.sintef.no/upload/Helse/Levek%C3%A5r%20 og%20tjenester/ZambiaLCweb.pdf, 
accessed 15 February 2011). 

11 World Bank (2009) People with disabilities in India: from commitments to outcomes. Washington, 
DC, World Bank. 

12 McFarlane L, McLean J. (2003) Education and training for direct care workers. Social Work 
Education, Vol. 22, pp. 385-399. doi:10.1080/02615470309140 

13 Testing a disability question for the census. Canberra, Family and Community Statistics Section, 
Australian Bureau of Statistics, 2003. // Disability, ageing and carers: summary of findings, 2003 (No. 
4430.0). Canberra, Australian Bureau of Statistics, 2004 (http://tinyurl.com/ydr4pbh, accessed 9 
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осигури предоставянето на необходимите услуги, а комерсиалните доставчици 

на услуги физически или икономически са недостъпни за мнозинството 

домакинства. Анализът на данните за 51 страни, представен в „Световен обзор в 

областта на здравеопазването” за 2002–2004 г. показва, че инвалидите изпитват 

много по-големи трудности, отколкото не-инвалидите при получаване на права 

за безплатна или с облекчения медико-санитарна помощ. 

• Отсъствие на достъпност. Много здания (в т.ч. обществени места) и 

транспортни системи и информация не са достъпни за всички. Отсъствието на 

достъп до транспорт за инвалидите е разпространена причина  за отказ от 

търсене на работа или фактор, ограничаващ достъпността до здравеопазване. 

Доклади от страни, където са били прието дори преди 20-40 години закони за 

осигуряване на достъпност, потвърждават ниското ниво на тяхното спазване14. 

• Неадекватна информация и комуникация. Информацията в 

достъпен формат е малко, а много потребности на инвалидите в областа на 

комуникациите не се удовлетворяват. Глухите често изпитват затруднения с 

достъпа до превод на жестомимичен език: изследване в 93 страни показва, че в 

31 страни липсват услуги, свързани с превод на жестомимичен език; само в 30 

страни броя на квалифицираните сурдопреводачи е 20 или по-малко човека15. 

Инвалидите значително по-малко в сравнение с не-инвалидите използват 

информационно-комуникационните технологии. В някои случаи при тях дори 

липсва достъп до базови продукти и услуги, като телефон, телевизия и Интернет. 

• Отсъствие на консултации и включване в обществения живот. 

Мнозинството инвалиди не вземат участие в процеса да вземане на решения по 

въпроси, непосредствено влияещи върху техния живот. Например там, където 

                                                           
December 2009). // Disability supports in Canada, 2001: participation and activity limitation survey. 
Ottawa, Statistics Canada, 2001 (http://www.statcan.ca/english/freepub/89-580-XIE/help.htm, 
accessed 30 August 2007). // Supports and services for adults and children aged 5–14 with disabilities 
in Canada: an analysis of data on needs and gaps. Ottawa, Canadian Council on Social Development, 
2004 (http://www.socialun-ion.ca/pwd/title.html, accessed 30 August 2007). // Living with disability 
in New Zealand: a descriptive analysis of results from the 2001 Household Disability Survey and the 
2001 Disability Survey of Residential Facilities. Wellington, New Zealand Ministry of Health, 2004 
(http://www.moh.govt.nz/moh.nsf/238fd5fb4fd051844c256669006aed57/8fd2a692 
86cd6715cc256f33007aade4?OpenDocument, accessed 30 August 2007). // Kennedy J. (2001) Unmet 
and under met need for activities of daily living and instrumental activities of daily living assistance 
among adults with disabilities: estimates from the 1994 and 1995 disability follow-back surveys. Medical 
Care, Vol. 39, pp. 1305-1312. doi:10.1097/00005650-200112000-00006 PMID:11717572 

14 Regional report of the Americas 2004. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2004 
(http://www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). // Regional 
report of Asia 2005. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2005 (http://www. 
idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). // Regional report of Europe 
2007. Chicago, IL, International Disability Rights Monitor, 2007 (http:// 
www.idrmnet.org/content.cfm?id=5E5A75andm=3, accessed 9 February 2010). // Michailakis D. 
(1997) Government action on disability policy: a global survey. Stockholm, Institute on Independent 
Living, (http://www.independentliving.org/standardrules/UN_Answers/ UN.pdf, accessed 10 
February 2010). 

15 Haualand H, Allen C. (2009) Deaf people and human rights. Helsinki, World Federation of the Deaf 
and Swedish National Association of the Deaf. 
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инвалидите получават подкрепа в дома си, няма възможности да се избират 

услуги или да се контролира тяхното предоставяне. 

• Отсъствие на данни и опит. Съществуващият недостиг на точни и 

съпоставими данни за инвалидността, както и на опит за реализация на 

ефективни програми може да възпрепятства разбирането на проблема и 

практическите действия. Осведомеността за общия брой и условията на живот на 

инвалидите може да съдейства за повишаване ефективността на усилията, 

насочени към отстраняване на бариерите, свързани с инвалидността и 

предоставянето на услуги, което ще позволи на инвалидите да участват в 

обществения живот. Например, за да се облекчи прилагането на икономически 

ефективни мерки за интервенция, е необходимо да се разработят по-съвършени 

индикатори за обкръжаващата среда и нейното въздействие върху различни 

аспекти на инвалидността. 

 

Какво влияние оказва инвалидността върху живота на 

хората? 

Бариерите, свързани с инвалидността, засилват социалната 

недостатъчност, изпитвана от инвалидите. 

 

По-ниски резултати по отношение на здравето 

Все повече данни позволяват да се направи извода, че равнището на 

здравето на инвалидите е по-ниско, отколкото сред населението като цяло. В 

зависимост от социалната група и конкретните условия инвалидите могат да се 

окажат по-уязвими по отношение на предотвратимите вторични патологически 

състояния, коморбидността16 и заболяванията, свързани с възрастта. Някои 

изследвания показват също, че сред инвалидите показателите за рисково 

поведение са по-високи – например тютюнопушене, неправилно хранене и 

застоял начин на живот. Освен това при инвалидите рискът да бъдат подложени 

на насилие е по-висок. 

Неудовлетворяването на потребностите от рехабилитация при инвалидите 

(в т.ч. потребностите от спомагателни устройства), може да доведе до 

неудовлетворителен изход, включително общо влошаване на здравното 

състояние, ограничения в действията, ограничения в участието и влошаване 

качеството на живот. 

 

 

 

                                                           
16 Коморбидност – в медицината означава едновременно присъствие, наличие на едно или повече 
заболявания или разстройства, в допълнение към основното заболяване/разстройство, или 
ефектът от такива допълнителни заболявания или разстройства. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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По-ниски постижения в областта на образованието 

При децата с трайни увреждания вероятността да тръгнат на училище е по-

малка в сравнение с техните връстници без увреждания; освен това при тях 

показателите за продължаване на образованието и преминаването в по-горен 

клас, са по-ниски. Разривът в показателите за завършено образование се открива 

във всички възрастови групи както в страните с ниски доходи, така и в страните 

с високи доходи, при което този модел е по-ясно изразен в относително по-

бедните страни. Различията в относителните дялове между децата с и без трайни 

увреждания, посещаващи начално училище, варира от 10% в Индия до 60% в 

Индонезия. В областта на средното образование разликата в посещаемостта се 

колебее от 15% в Камбоджа до 58% в Индонезия17. Дори в страните с висок 

относителен дял на обхват на населението по отношение на началното 

образование, например в Източна Европа, много деца с трайни увреждания не 

посещават училище. 

 

По-ниска икономическа активност 

Съществува по-голяма вероятност инвалидите да са безработни и, като 

цяло, да заработват по-малко в сравнение с не-инвалидите. Глобалните данни от 

„Световния обзор в областта на здравеопазването” показват, че заетостта сред 

мъжете-инвалиди (35%) и жените-инвалиди (20%) е по-ниска, отколкото 

средната заетост среди не-инвалидите мъже (65%) и жени (30%). Наскоро 

проведено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

изследване (ОИСР) (25) показва, че в 27 страни инвалидите в трудоспособна 

възраст изпитват значителни неудобства на пазара труда и постигат на него по-

лоши резултати в сравнение с не-инвалидизираните лица в трудоспособна 

възраст. Показателят за заетост средно (44%) е почти два пъти по-нисък при 

инвалидите в сравнение с този при не-инвалидите (75%). Сред последните 

показателят за икономическа пасивност е бил около 2,5 пъти по-висок, 

отколкото сред инвалидите (съответно 49% и 20%). 

 

Високи показатели за бедност 

По такъв начин сред инвалидите се наблюдава по-високо равнище на 

бедност, отколкото при не-инвалидите. Средно статистически инвалидите и 

техните домакинства, се сблъскват с по-високо равнище на лишения, 

включително отсъствие на продоволствена безопасност, лоши жилищни 

условия, неудовлетворителен достъп до безопасни системи за водоснабдяване и 

канализация, до медико-санитарна помощ и имат по-ниски активи, отколкото 

не-инвалидите и семействата без инвалиди. 

                                                           
17 24. Filmer D. (2008) Disability, poverty, and schooling in developing countries: results from 14 
household surveys. The World Bank Economic Review, Vol. 22, pp 141-163. doi:10.1093/wber/lhm021 
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Инвалидите могат да имат допълнителни разходи за лична издръжка, 

медицински грижи или спомагателни устройства.  

Поради тези разходи инвалидите и техните семейства се оказват по-бедни, 

отколкото не-инвалидите с аналогичен доход. В страните с ниски доходи при 

инвалидите вероятността да правят катастрофални разходи за медицинско 

облсужване е с 50% по-висока, отколкото при не-инвалидите18. 

 

Увеличаване за зависимостта и ограничаване на 

участието 

Опората на институционални решения, отсъствието на възможности за 

живот в общността и незадоволителното качество на услугите водят до изолация 

на инвалидите и ги превръща в зависими от другите хора. Както показва 

изследване, проведено в САЩ сред 1 505 инвалиди, 42% от тях не могат да станат 

(да легнат в) от кревати  или да седнат на стол без чужда помощ19. Отбелязва се, 

че интернатите за инвалиди носят отговорност за ниската самостоятелност на 

инвалидите, за тяхната откъснатост от широката общественост и за други 

нарушения на правата на човека. 

В мнозинството от случаите подкрепата, предоставяна на инвалидите, идва 

от членовете на техните семейства или от системата за  социално подпомагане. 

Но разчитането изключително на неформална поддръжка може да доведе до 

сериозни последици за хората, полагащи грижи, включително стрес, изолация и 

пропускане на социално-икономически възможности. Тези трудности нарастват 

със застаряването на членовете на семействата. В САЩ членовете на семействата 

с деца с трайни увреждания, свързани с развитието, имат по-кратко работно 

време, отколкото членовете на други семейства, с по-голяма вероятност 

прекъсват трудовата си дейност, сблъскват се с по-сериозни финансови 

проблеми и имат по-малки шансове да намерят нова работа. 

 

Премахване на бариерите и неравенствата 

В настоящият Доклад е обобщен на-добрия съществуващ научен опит за 

преодоляване на бариерите, с които инвалидите се сблъскват в сферата на 

здравеопазването, рехабилитацията, подкрепата и помощта, външната среда, 

образованието и заетостта. В нашия обзор са представени основните 

направления за подобряване на живота на хората с инвалидност в съответствие 

с изискванията на „Конвенцията за правата на инвалидите” (КПИ). По-подробна 

информация се съдържа в пълния текст на Доклада. 

                                                           
18 WHS (2009) World Health Survey. World Health Organization, 2002–2004, Geneva. 
(http://www.who.int/healthinfo/survey/en/, accessed 9 December 2009) 

19 Understanding the health-care needs and experiences of people with disabilities. Menlo Park, CA, 
Kaiser Family Foundation, 2003. 
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Отстраняване на бариерите пред получаването на 

медико-санитарна помощ 

Повишаването на възможностите за включване на съществуващите системи 

за медико-санитарна помощ на всички равнища и разширяването на 

икономическата достъпност за инвалидите на програмите за обществено 

здравеопазване ще даде възможност за съкращаване на диспропорциите в 

областта на здравето и ограничаване на неудовлетворените потребности. За 

преодоляване на физическите и информационно-комуникационните бариери в 

условията на масови медицински институции се използват редица подходи, като 

структурно преустройство на обектите за здравеопазване, използване на 

оборудване с универсален дизайн, предаване на информация в най-удобни 

формати, корекция на системите за записване на пациентите при лекари и 

използване на алтернативни модели за предоставяне на услуги. 

Рехабилитацията в общността дава положителен резултат в условията на 

ограничени ресурси, съдействайки за разширяването на достъпа на инвалидите 

до съществуващите услуги, а също и за подобряване на асортимента и 

повишаване на профилактичните медико-санитарни услуги. В страните с висок 

доход достъпът на инвалидите до услуги и стандарти за качество на тези услуги 

се регулира от контракти с държавни, частни и доброволни доставчици на 

услугите. Такива мерки като предоставяне на услугата в дома, разработване на 

индивидуални планове за оказване на помощ и определяне на координатора на 

медицинското обслужване могат да осигурят достъп до болни с комплексни 

потребности по отношение на здравето, а също и до хората, чийто достъп до 

медико-санитарна помощ е затруднен. Инвалидите трябва да се обслужват от 

бригади за първична медико-санитарна помощ, но в случай на необходимост 

трябва да са достъпни специализирани услуги, организации и институции за 

осигуряване на всеобхватно здравеопазване. 

С цел подобряване на подходите към професионалната дейност, а също и 

навиците на доставчиците на здравни услуги, обучението на медицинските 

специалисти трябва да включва необходимата информация, отнасяща се до 

инвалидността. Привличането на инвалиди в качеството им на доставчици, 

обучението и повишаването на квалификацията може да подобри знанието и 

подходите към професионалната дейност. Разширяването на правата и 

възможностите на инвалидите, позволяващи им по-добре да контролират своето 

здраве, благодарение на обучението в курсове за самопомощ, съветване и 

предоставяне на информация, е ефективно средство за подобряване на изхода по 

отношение на здравето и може да съкрати разходите за оказване на медико-

санитарна помощ.  

Редица алтернативи в областта на финансирането притежават положителен 

потенциал по отношение на разширяване обхвата и повишаване на 
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икономическата достъпност на здравните услуги. Те трябва да включват 

икономическа достъпност за инвалидите при осигуряването и съвместното 

заплащане на медико-санитарните услуги. За инвалидите, които нямат други 

средства за заплащане на здравните услуги, достъпът до тях и ползването им 

могат да бъдат подобрени по пътя на ограничаване на преките плащания от 

лични средства на пациента и предоставяне на подкрепа на доходите за 

покриване на косвените разходи за осигуряване на достъп до медико-санитарна 

помощ. Финансовите стимули са способни да подтикнат доставчиците на 

медико-санитарни услуги към подобряване на обслужването. В развиващите се 

страни, чрез ефективни механизми за първична медико-санитарна помощ и 

разходване на средства, предоставянето на услуги може да бъде подобрено 

благодарение на целевите парични трансфери, свързани с ползването на 

медицински услуги. 

 

Отстраняване на бариерите, възпрепятстващи 

рехабилитацията 

Рехабилитацията е добро вложение на средства, защото съдейства за 

формирането на кадрови потенциал. Тя трябва да бъде инкорпорирана в общото 

законодателство по въпросите на здравето, заетостта, образованието и 

социалното обслужване, а също в специалното законодателство, отнасящо се до 

инвалидите. В областта на политическите реакции акцентът трябва да бъде 

поставен върху мерките за ранно вмешателство и преимуществата на 

рехабилитацията с цел съдействие за осигуряване на функциониране на хората с 

широк диапазон патологични състояния и предоставяне на услуги по 

възможност колкото може по-близо до местоживеенето на болните. 

При предоставяне на вече съществуващи услуги акцентът трябва да бъде 

поставени върху повишаване на ефективността и икономичността по пътя на 

разширяване на обхвата, подобряване на качеството и повишаване на 

икономическата достъпност на услугите. В условията на ограничени ресурси 

трябва да се акцентира върху ускоряване на предложенията за 

рехабилитационни услуги в общността, допълнено издаване на направления за 

вторична медицинска помощ. Интегрирането на рехабилитацията в заведенията 

за първична и вторична медико-санитарна помощ може да доведе до 

подобряване на достъпа до здравни услуги. Системите за насочване към 

специалисти, свързващи по между им различни начини (стационарно, 

амбулаторно и надомно лечение) и различни нива на предоставяне на медико-

санитарни услуги (в заведения за първична, вторична и третична медицинска 

помощ), са способни да повишат тяхната физическа достъпност. Внедряването 

на рехабилитационните мероприятия на ниво общини, е важна част от процеса 

на оказване на помощ.  
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Облекчаването на достъпа до спомагателни устройства и технологии 

повишава независимостта на инвалидите, разширява възможностите им за 

участие в живота и може да съкрати разходите за поддръжка и лечение. За да се 

осигури правилно използване на спомагателните устройства, те трябва да бъдат 

хармонични на външната среда и ползвателите им, а тяхното използване трябва 

да е съпроводено с необходимите последващи действия. Достъпът до 

спомагателни средства и технологии може да бъде подобрен за сметка на ефекта 

от мащаба, производството и комплектоването на изделията по места, а също и 

от намаляване на митата за внос. 

Отчитайки повсеместния недостиг на специалисти по рехабилитация, е 

необходимо да се повиши потенциала в сферата на обучението. Възможно е да са 

необходими диференцирани или стъпаловидни нива на професионална 

подготовка. Сложността на работа в условия на ограничени ресурси изисква 

притежаването на висше или сериозно техническо образование. Първата крачка 

към запълване на недостига от специалисти по рехабилитация в развиващите се 

страни или да се компенсират трудностите с наемането на 

висококвалифицирани професионалисти в развитите страни, могат да бъдат 

програмите за повишаване на квалификацията на кадрите от средните звена. 

Обучението на  работниците на равнище общини ще помогне да се реши 

проблема с териториалната достъпност и ще се превърне в отговор на недостига 

и географската дисперсия на работната сила. Използването на механизми и 

стимули за стабилизация на кадрите е способно да осигури непрекъснатост на 

трудовия стаж. 

Стратегиите за финансиране, в допълнение към стратегиите за 

преодоляване на бариерите в областта на здравеопазването, включват в себе си 

преразпределение или реорганизация на съществуващите услуги (например 

тяхното прехвърляне от болниците на общинските служби и заведения), 

международно сътрудничество (включване на рехабилитацията в програмите за 

помощ при хуманитарни кризи), държавно-частни партньорства, а също и 

субсидиране на бедните инвалиди по местоживеене. 

 

Отстраняване на бариерите, възпрепятстващи услугите 

за поддръжка и оказване на помощ 

Преходът към живот в общността, предоставянето на редица услуги за 

поддръжка и помощ и оказването на подкрепа на лицата, полагащи грижи на 

неформална основа, ще съдейства за независимостта и ще позволи на 

инвалидите и техните семейства да вземат участие в икономическия и социалния 

живот. 

Предоставянето на инвалидите на възможности да живеят в общността 

изисква те да напуснат съответните лечебни заведения и да получат широк 
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спектър от услуги в сферата на помощта и подкрепата – включително ежедневна 

грижа, патронаж и помощ в дома – в своите общности. Необходимо е страните 

по подходящ начин да планират прехода към модел на обслужване в общността, 

разполагайки с достатъчно източници на финансиране и кадрови ресурси. Ако 

услугите на ниво общност са щателно планирани и ресурсно осигурени, то те ще 

дадат по-висок резултат, макар че е възможно и да не бъдат по-евтини. 

Държавата може да разгледа редица мерки по финансирането, в т.ч. сключване 

на договори с частни доставчици на услуги, внедряване на данъчни стимули и 

отделяне на средства за инвалидите и семействата им за непосредствено 

закупуване на услуги. 

Перспективните държавни стратегии включват в себе си разработката на 

справедливи процедури за оценка на инвалидността и ясни критерии за 

предоставяне на права за ползване на облекчения, за регулиране предоставянето 

на услуги, включително приемане на стандарти и тяхното принудително 

прилагане, финансиране на услугите за инвалиди, които нямат средства за 

заплащане на услуги, а също и, в случай на необходимост, пряко предоставяне на 

услуги. Координацията на действията в сектора здравеопазване, в социалния и 

жилищно-комуналния сектори ще позволи да се осигури необходимата подкрепа 

и ще намали уязвимостта на хората. Резултатите от обслужването могат да бъдат 

подобрени ако доставчиците са подотчетни на потребителите, а отношенията 

между тях се регулират от формални механизми за предоставяне на услуги, при 

което потребителите са включени във вземането на решение за типа подкрепа, а 

услугите са индивидуализирани, а не са контролируеми услуги на основата на 

една агенция, когато всички клиенти „се подстригват под един гребен”. 

Обучението на работниците в службите за подкрепа и на получателите на услуги, 

може да подобри качеството на обслужване и да се разшири опита на клиентите. 

В страните с ниски и средни доходи подкрепата за предоставяне на услуги, 

благодарение на дейността на гражданските организации, може да съдейства за 

разширяване обхвата на ползвателите и диапазона на услугите. Програмите за 

рехабилитация в общността доказаха своята ефективност при предоставяне на 

услуги в крайно бедните и недостатъчно обслужвани райони. Предоставянето на 

информация, финансова подкрепа и временна смяна на лицата, полагащи 

постоянни грижи, с професионални медицински работници (т.нар. respite care), 

ще допринесе полза за лицата, полагащи постоянни грижи на неформална 

основа – тези, които предоставят по-голямата част от услугите на инвалидите в 

страните по света. 

 

Създаване на благоприятна обкръжаваща среда 

Отстраняването на бариерите чрез поставяне на подходящи 

приспособления на обществените места, в транспорта, информационната и 

комуникационната сфери, ще позволи на инвалидите да участват в 
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образованието, заетостта и социалния живот, намалявайки тяхната изолираност 

и зависимост. Във всички сфери ключови изисквания при подобряване на 

достъпността и преодоляване на отрицателното отношение към инвалидите, са 

въвеждане на стандарти за достъпност; сътрудничество между частни и 

държавни сектори; наличие основна организация, отговорна за внедряване на 

действията; обучение в областта на достъпността; прилагане на универсален 

дизайн от проектантите, архитектите и конструкторите; участие на 

потребителите на услуги и просветни действия за широката общественост. 

Опитът показва, че за отстраняване на бариерите в сградите, са необходими 

задължителни минимални стандарти, прилагането на които се предписва от 

законодателството. Необходим е системен и основан върху доказателства подход 

към стандартите, съответстващ на различни условия и включващ в себе си 

участие на инвалидите. Оценката за достъпност, правена от организациите на 

инвалиди, може да стимулира спазването на нормите. Стратегическият план, 

предвиждащ приоритетни задачи и все по-честолюбиви цели, ще помогне да се 

извлече максимална полза от ограничените ресурси. Например реализацията на 

първоначалната постановка на задачата да се осигури достъпност в новите 

обществени сгради – увеличение на разходите с 1% за удовлетворяване на 

изискванията за достъпност – ще бъде по-евтина, отколкото реконструкцията на 

вече съществуващи сгради. Следващата стъпка трябва да бъде разширяване на 

сферата на прилагане на законите и стандартите, за да се предвиди повишаване 

на достъпността в съществуващите обществени сгради. 

В транспорта целта за непрекъснато осигуряване на достъпност в целия 

транспорт, може да бъде постигната благодарение на определяне на 

първоначалните приоритети по пътя на консултирането с инвалидите и 

доставчиците на услуги, прилагане на спомагателни устройства в проектите за 

регулярно техническо обслужване и усъвършенстване, а също и разработването 

на евтини технически решения в областта на универсалния дизайн, 

внедряването на които ще донесат осезаема изгода на широк кръг пътници. В 

развиващите се страни все по-широко се използват достъпни за инвалидите 

системи за скоростено автобусен транспорт. Важна част от единната, достъпна за 

инвалиди транспортна система е достъпното такси, доколкото то бързо реагира 

на потребностите на потребителите. Необходимо е също обучение на 

работниците в транспорта в съчетание с държавното данъчно субсидиране или 

безплатното пътуване за инвалиди. Тротоарите, скосяването на бордюрите и 

пешеходните пътеки трябва да повишат безопасността и да гарантират 

достъпност. 

Възможни направления за действие в сферата на информационно-

комуникационните технологии са повишаване на осведомеността на 

населението, приемане на закони и нормативни актове, установяване на 

стандарти и разширяване на предложенията за учебни мероприятия. Такива 
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услуги, като телефонно реле, телевизия със субтитри и сурдопревод, наред с 

достъпните формати за предаване на информация, ще облекчат участието на 

инвалидите. Повишаването на достъпността на информационно-

комуникационните технологии може да бъде постигнато благодарение на 

свързването на пазарното регулиране с антидискриминационните подходи, 

наред със съответните перспективи в областта на защита на потребителите и 

предоставяне на държавни поръчки. Страните със строго законодателство и 

механизми за контрол за изпълнение на правните норми достигат по-високо 

равнище на достъпност в информационно-комуникационната сфера, но 

регулирането не трябва да изостава от технологическите иновации. 

 

Отстраняване на бариерите в сферата на 

образованието 

Приемът на децата с трайни увреждания в държавните масови училища 

осигурява универсално начално образование, те са рентабилни и имат своя 

принос в премахването на дискриминацията. 

Включването на децата с трайни увреждания в образователния процес 

изисква изменение на системата и училищата. Успехът на включващите системи 

за образование в значителна степен зависи от готовността на държавите да 

приемат съответните закони, ясно да определят направлението на политиката, 

да разработят национален план за действие, да създадат инфраструктура и 

потенциал за внедряване и да извлекат изгода от дългосрочното финансиране. 

Осигуряването на еднакъв образователен стандарт за децата с трайни 

увреждания и техните връстници често изисква увеличаване обема на 

финансирането. 

Създаването на включваща учебна среда ще помогне на всички деца в 

обучението и реализацията на техния потенциал. В образователните системи 

трябва по-широко да се прилагат подходи, ориентирани към ученика и вземащи 

предвид измененията в учебните програми, методи за преподаване и 

методическите материали, а също в системите за оценка на знанията и вземането 

на изпити. В много страни се използват индивидуални учебни планове като 

инструмент за подкрепа на включването на децата с трайни увреждания в 

учебната среда. Много физически бариери, с които се сблъскват децата с трайни 

увреждания могат да бъдат лесно преодолени по пътя на използването на прости 

мерки, като изменение на планирането на класните стаи. Някои деца ще се 

нуждаят от достъп до допълнителни спомагателни услуги, включително 

специално подготвени учители, класни помощници и медицински услуги. 

Подходящото обучение на учителите от масовите държавни училища може 

да укрепи тяхната увереност в своите сили и да подобри навиците за обучение на 

децата с трайни увреждания. Принципите на включеното образование трябва да 



 
21 

 

бъдат интегрирани в програмите за подготовка на учители и да се съчетаят с 

други инициативи, даващи възможност на учителите да обменят опит и 

професионални знания в областта на включеното образование. 

 

Отстраняване на бариерите в сферата на заетостта 

Законите против дискриминацията служат като предпоставка за съдействие 

на включването на инвалидите в сферата на заетостта. Там, където 

законодателството изисква от работодателите използването на разумни 

приспособления – такива като осигуряващи достъпност за инвалидите 

процедури за наемане и подбор на кадрите, адаптация на работната среда, 

промяна в работния график и предоставяне на „подпомагащи” технологии – те 

могат да съдействат за намаляване на дискриминацията при наемане на работа, 

за подобряване на достъпа до работното място и изменението на представите за 

възможностите на инвалидите да бъдат продуктивни работници. Редица 

финансови мерки, като данъчни облекчения и финансиране на създаване на 

специални условия, могат да се разглеждат като водещи към съкращаване на 

допълнителните разходи, които в противен случай биха имали работодателите и 

работниците. 

В допълнение към масовата професионална подготовка, многообещаващи 

методи за подобряване на навиците на инвалидите представляват взаимното 

обучение, наставничеството и ранното вмешателство. Общностната 

рехабилитация може да подобри навиците и подходите, да оказва подкрепа за 

обучение на работното място и да служи като ръководство за работодателите. В 

редица страни за обучението и заетостта на инвалидите съдействат самите 

ползватели на услуги по трудоустрояване на инвалидите. 

За лицата, инвалидизирани след трудоустрояване, програмите за контрол 

над инвалидността – такива като индивидуално проследяване на заболяването, 

обучение на ръководители, адаптация на работното място, ранно завръщане на 

работа с необходимата подкрепа – съдействат за подобряване на показателите за 

завръщане към трудова дейност. За някои инвалиди, особено за тези, които 

изпитват значителни трудности във функционирането, програмите за подкрепа 

на заетостта са способни да облекчат развитието на навици и устройването на 

работа. Такива програми могат да включват в себе си индивидуално 

съпровождане при трудоустрояване, специализирано професионално обучение, 

индивидуализирано ръководство, транспорт и използване на подпомагащи 

технологии. Там, където преобладава неформалната икономика е важно да се 

съдейства на самонаемането на инвалидите и да се облекчи техния достъп до 

микрокредити по пътя на подобряване на пропагандните действия, повишаване 

на достъпността до информация и прилагане на индивидуални условия за 

кредитиране. 
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Масовите програми за социална защита трябва да обхващат инвалидите, 

едновременно поддържайки тяхното завръщане към трудова дейност. 

Възможностите на политиките включват в себе си оказване на подкрепа на 

дохода от компенсациите на допълнителните разходи за инвалиди, такива като 

стойността за пътуване до местоработата и получаване на оборудване, 

използване на временни облекчения и осигуряване на условия, при които 

заетостта би била изгодна за инвалида. 

 

Препоръки 

Макар много страни вече да са започнали да реализират мерки за 

подобряване живота на инвалидите, много в тази област тепърва предстои да се 

направи. Данните в настоящия Доклад свидетелстват за това, че много от 

бариерите, с които се сблъскват инвалидите, могат да се избегнат и че 

проблемите, свързани с инвалидността могат да бъдат преодолени. Приведените 

по-долу девет препоръки носят обобщаващ характер и изхождат от по-конкретни 

препоръки, приведени в края на всяка глава. 

Внедряването на тези препоръки изисква привличането към 

сътрудничество на различни сектори – здравеопазване, образование, социална 

защита, труд, транспорт, жилищно-комунална сфера – и различни играчи – 

държавата, организациите от гражданското общество (включително 

организациите на инвалидите), специалисти, частния сектор, инвалидите и 

техните семейства, широката общественост и средствата за масова информация. 

Важно е действията, реализирани в страните, да бъдат разработени с 

отчитането на конкретните условия. Там, където страните имат ресурсни 

ограничения, някои приоритетни действия, особено тези, които изискват 

техническа помощ и формиране на потенциал, могат да бъдат включени в 

контекста на международното сътрудничество. 

 

Препоръка 1. Да се осигури достъп до всички 

универсални системи и услуги 

Инвалидите имат същите потребности, каквито и всички други хора: от 

здраве и благополучие, от икономическа и социална безопасност, от обучение и 

развитие на своите навици. Тези потребности могат и трябва да бъдат 

удовлетворени по пътя на използването на универсални програми и услуги. 

Универсализацията е процес, посредством който правителствата и другите 

заинтересовани лица се борят с бариерите, които възпрепятстват равното 

участие на инвалидите във всеки вид дейности и услуги, предназначени за 

широката общественост – в образованието, здравеопазването, заетостта и 

социалното обслужване. За да се постигне това е необходимо да се набележат 

изменения в законите, политическите мерки, институтите и външната среда. 
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Универсализацията не само реализира на практика правата на човека по 

отношение на инвалидите, но и може да стане по-рентабилна. 

Универсализацията изисква приемането на задължения на всички 

равнища. Необходимо е тези задължения да се отчитат във всички сектори и да 

бъдат интегрирани в нови и съществуващи законодателни актове, стандарти, 

политически действия, стратегии и планове. Две от най-важните стратегии са 

прилагането на универсален дизайн на решенията и използване на разумни 

приспособления. Универсализацията изисква също и ефективно планиране, 

необходимите кадрови ресурси и достатъчно финансови вложения в съчетание с 

конкретни мерки, такива като програми и услуги по местоживеене (виж 

Препоръка 2), за осигуряване на възможността разнообразните потребности на 

инвалидите да се удовлетворяват по подходящ начин. 

 

Препоръка 2. Инвестиране на средства в специални 

програми и услуги за инвалиди 

Въпреки универсалните услуги, някои инвалиди се нуждаят от достъп до 

конкретни действия, такива като рехабилитация, поддържане на услуги или 

обучение. Рехабилитацията включва „подпомагащи” технологии, такива като 

инвалидни колички или слухови апарати – те подобряват функционирането и 

повишават независимостта. Редица внимателно регулирани услуги и мерки за 

подкрепа и помощ на равнище община може да удовлетвори потребността от 

грижа, като позволява на хората да живеят независимо и да участват в 

икономическия, социалния и културния живот на своите общини. 

Професионалната рехабилитация и обучение са способни да открият за тях 

възможности на пазара на труда. 

Наред с потребността от по-голямо количество услуги, съществува и 

потребността от по-висококачествени, достъпни, гъвкави, интегрирани и 

детайлно координирани мултидисциплинарни услуги, особено в период на 

преход – например от услуги за деца към услуги за възрастни. Съществуващите 

програми и услуги се нуждаят от преразглеждане за оценка на тяхната 

производителност и внасяне на изменения, насочени към подобряване обхвата 

на услугите, повишаване на тяхната ефективност и икономичност. Тези 

изменения трябва да се основават на разумна практика, съответстваща на 

културното и други локални контексти и да преминат проверка на място. 

 

Препоръка 3. Да се приеме национална стратегия и 

план за действие в областта на инвалидността 

Националната стратегия в областта на инвалидността предвижда 

консолидирана и всеобхватна дългосрочна концепция за повишаване на 

благополучието на инвалидите и трябва да включва в себе си както общите сфери 
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на политика и програмите, така и конкретните услуги за инвалиди. 

Разработката, внедряването и мониторинга на националната стратегия, са 

призвани да обхванат широк диапазон от сектори и участващи страни. 

Планът за действие конкретизира стратегията в краткосрочна и 

средносрочна перспектива, предвиждайки конкретни действия и графици за 

тяхната реализация, определяйки целите, посочвайки специализираните 

организации, отговорни за тяхното постигане, а също осъществявайки 

планирането и разпределението на необходимите ресурси. Стратегията и планът 

за действие трябва да бъдат формирани на основата на ситуационен анализ, с 

отчитане на такива фактори, като разпространеност на инвалидността, 

потребност от услуги, социално-икономически статус, резултати и недостатъци 

на текущите практики на обслужване, а също и екологическите и социалните 

бариери. Необходими са механизми, позволяващи да се определи, върху кого 

пада отговорността за координацията, приемането на решения, регулярния 

мониторинг и отчетност, а също и за контрола на ресурсите. 

 

Препоръка 4. Да се привличат инвалидите към работа 

Често самите инвалидите са способни, както никой друг, задълбочено да 

оценят проблемите на инвалидността и своето положение. Необходимо е да се 

провеждат консултации с инвалидите и активно да се привличат към 

разработката и реализацията на политики и законодателни актове, към 

предоставяне на услуги. За да се разширят правата и възможностите на 

инвалидите и да се защитават техните потребности, организациите на инвалиди 

могат да имат потребност от подкрепа и увеличаване на потенциала им. 

Инвалидите имат право да контролират живота си и затова е необходимо да 

се консултират с тях по въпросите, които непосредствено ги засягат, свързаните, 

в частност, със здравето, образованието, рехабилитацията или живота в 

общността. За да се даде възможност на някои хора открито да изразят своите 

потребности и предпочитания, е възможно, да е необходима подкрепа на 

процеса на вземане на решения. 

 

Препоръка 5. Усъвършенстване на кадровия потенциал 

Кадровият потенциал може да се подобри по пътя на повишаване на 

ефективността на образованието, професионалното обучение и 

трудоустрояването. Изходен пункт за разработката на съответните действия, 

насочени към повишаване на кадровия потенциал, може да бъде обзора на 

знанията и компетенциите на кадрите в съответните области на дейност. 

Учебните планове и програми за сертификация на кадрите трябва да бъдат 

съответстващи на обучението по проблемите на инвалидността, включващи в 

себе си и правозащитната тематика. Специалистите-практици, предоставящи 
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услуги и управляващи предоставянето на услуги, трябва да преминат обучение 

без прекъсване на работа. Повишаването на ефективността и финансовата 

достъпност на медико-санитарната помощ, предоставяна на инвалидите, 

съдейства например за укрепване потенциала на службите за първична 

медицинска помощ и, при необходимост, осигурява достъпност до услугите на 

специалистите. 

В много страни се наблюдава дефицит на кадри в такива сфери, като 

рехабилитация и специално образование. Преодоляването на разрива в 

ресурсното осигуряване може да съдейства за разработка на стандарти за 

повишаване на квалификацията за различните типове и нива на персонала. 

 

Препоръка 6. Да се осигурява необходимото 

финансиране и да се повишава икономическата 

достъпност 

За да може услугите, предоставяни от държавата да достигат до всички, за 

които те са предназначени, а тяхното качество да е високо, е необходимо 

достатъчно и устойчиво финансиране. Повишаването на качеството на 

предоставяните услуги може да съдейства за сключване на договори с частни 

доставчици на услуги, да съдейства за създаване на държавно-частни 

партньорства и отделяне на целеви средства за инвалидите за заплащане на 

помощта. При разработването на националната стратегия в областта на 

инвалидността и на съответните планове за действие следва да се обръща 

внимание на финансовата достъпност и устойчивост на предлаганите действия и 

да се осигури достатъчно финансиране. 

За да се повиши икономическата достъпност на стоките и услугите, 

предназначени за инвалиди, и за да се избегнат допълнителни загуби, свързани 

с инвалидността, е необходимо да се обърне внимание на разширяването на 

обхвата на медицинското и социалното осигуряване. При това следва да се 

осигури възможността бедните и уязвимите инвалиди да ползват общностните 

програми за социално подпомагане, насочени към съкращаване на бедността; да 

бъдат освобождавани от заплащане на услугите; да се предвиждат облекчения за 

транспорт и намаляване на данъците и митата за импорт на медицински стоки 

за продължително ползване, а също „подпомагащи” технологии. 

 

Препоръка 7. Да се повишава информираността на 

обществото и осведомеността за проблемите на 

инвалидността 

Взаимното уважение и взаимното разбиране съдействат за формирането на 

включващо общество. Следователно, необходимо е да се повишава 

информираността на обществото за проблемите на инвалидността, да се води 
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борба с негативното й възприемане и да се създава реална картина за 

инвалидността. Натрупаната информация за знанията, предразсъдъците и 

отношението към инвалидите ще помогне да се разкрият празнините в 

осведомеността на обществото, които могат да се запълнят чрез просвещение и 

информиране на широката общественост. Държавните органи, доброволните 

организации и професионалните асоциации следва да разглеждат 

целесъобразността на провеждането на кампании за социален маркетинг, 

насочени към изменение на стереотипите и възприятията на проблемите, 

подложени на „стигматизация”, такива като ХИВ/СПИН, психически 

заболявания и проказа. За да се постигне успех при провеждане на тези 

кампании и да се осигури разпространение на положителната информация за 

инвалидите и техните семейства е необходимо да се привлекат към тази работа 

средствата за масова информация. 

 

Препоръка 8. Да се подобри набирането на данни за 

инвалидите 

На международно равнище трябва да се разработват, проверяват в между 

културен аспект и последователно да се прилагат методологии за набиране на 

данни за инвалидите. Данните трябва да са стандартизирани и международно 

съпоставими, за да може да се прави сравнение с нормативните показатели и да 

се осъществява мониторинг на прогреса на политическите мерки в областта на 

инвалидността, а също и за прилагането на Конвенцията за правата на 

инвалидите на национално и международно равнища. 

На национално равнище е необходимо да се предвиди набиране на данни 

за инвалидността. Използването на единни определения на инвалидността, 

основани на МКФ, позволява да се получат международно-съпоставими данни. 

Като първа крачка, може да се реализира набиране на данни чрез националните 

преброявания на населението в съответствие с препоръките на Вашингтонската 

група на ООН за статистическо измерване на инвалидността и Статистическата 

комисия на ООН. Рентабилен и икономичен подход е включването на въпроси за 

инвалидността – или на специален модул „инвалидност” – в провеждани 

извадкови изследвания. Освен това е необходимо да се дезагрегират данните за 

отделните характеристики на популацията, за да могат да се изведат модели, 

тенденции и информация за подгрупите лица с инвалидност. 

В рамките на тематичните изследвания по проблемите на инвалидността 

може също така да се набира по-всеобхватна информация за характеристиките 

на инвалидността, такива като разпространеност, патологични състояния, 

свързани с инвалидността, използване на и необходимост от услуги, качество на 

живот, възможности, а също и потребности от рехабилитации. 
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Препоръка 9. Да се укрепват и поддържат научните 

изследвания по проблемите на инвалидността 

Научните изследвания играят важна роля при повишаване на 

информираността на обществото по въпросите на инвалидността, формиране на 

политики и програми в областта на инвалидността и ефективното разпределение 

на ресурсите. 

В настоящия Доклад се препоръчват научни изследвания по проблемите на 

инвалидността, включително въздействието на факторите на околната среда 

(политически мерки, физическа среда, стереотипи на поведения) върху 

инвалидността и методите за измерване на тези фактори; качество на живота и 

равнище на благополучие на инвалидите; пътища за преодоляване на бариерите 

в различните условия; ефективност и резултати от услугите и програмите за 

инвалидите. Необходимо е да се формира критична маса научни работници, 

занимаващи се с проблемите на инвалидността. Следва да се повишава 

квалификацията на научните работници като цяло в редица дисциплини, 

включително епидемиология, изучаване на инвалидността, здравеопазване, 

рехабилитация, специална педагогика, икономика, социология и държавна 

политика. Полезно може да бъде и създаването на условия за реализация на 

международни образователни и научно-изследователски програми и 

установяване на връзки между университети в развиващите се страни и страните 

с високи и средни доходи. 

 

Прилагане на препоръките в живота 

За внедряване на препоръките са необходими настойчива привързаност и 

практически действия от страна на широк кръг заинтересовани страни. Макар 

най-значителна роля в това да имат държавните органи, голямо значение имат 

също и другите играчи. По-долу се изброяват някои практически действия, които 

биха могли да се реализират от участниците. 

 

Държавните органи могат: 

■ Да извършат обзор и преразглеждане на действащите правни норми и 

политически мерки за привеждането им в съответствие с КПИ; да направят обзор 

и преразглеждане на механизмите за тяхното спазване и правоприлагане. 

■ Да направя преглед на политическите мерки, системи и услуги – от общ 

характер и адресно ориентирани към инвалидите, за да се разкрият 

недостатъците и бариерите и да се разработят действия за тяхното преодоляване. 

■ Да разработят национална стратегия в областта на инвалидността и план 

за действие, прилагайки ясно разпределение на отговорностите и механизми за 

координация, мониторинг и отчетност по сектори. 
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■ Да регулират предоставянето на услуги по пътя на въвеждане на 

стандарти за услугите, осъществяване на техния мониторинг и принудително 

прилагане. 

■ Да разпределят достатъчно средства между съществуващите услуги, 

финансирани от държавни източници и по подходящ начин да финансират 

реализацията на националната стратегия в областта на инвалидността и плана 

за действие. 

■ Да приемат национални стандарти за достъпа на инвалидите и да 

осигурят тяхното спазване в новите здания, транспорта и в информационно-

комуникационната сфера. 

■ Да реализират мерки за осигуряване на защита на инвалидите от бедност 

и по подходящ начин да ползват преимуществата на масовите програми за борба 

с бедността. 

■ Да включат показатели за инвалидността в националните системи за 

набиране на данни и, при необходимост да предоставят дезагрегирани данни за 

инвалидността. 

■ Да провеждат информационни кампании за повишаване на 

информираността на обществото и по-дълбокото разбиране на проблема 

инвалидност. 

■ Да създават канали, позволяващи на инвалидите и трети страни да 

подават жалби по отношение правата на човека или правните норми, които не се 

спазват или не се прилагат принудително. 

 

Специализираните институции на Организацията на 

Обединените Нации и организациите в областта на развитието могат: 

■ Да включат тематиката за инвалидността в програмите за помощ на 

развитието, използвайки концепцията за двуединния подход (twin-track 

approach). 

■ Да реализират обмен на информация и координация на действията за 

съгласуване на приоритетните цели и задачи на програмите, което ще позволи 

да се изведат поуки от свършената работа и да се избегне дублиране. 

■ Да предоставят на страните техническа поддръжка за развитие на 

потенциала и подсилване на прилаганите политически мерки, системи и услуги, 

например по пътя на обмен на авангарден и перспективен опит. 

■ Да Съдействат за разработката на  международно-съпоставими 

методологии за научни изследвания. 

■ Регулярно да включват съответните данни за инвалидността в 

статистическите публикации. 
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Организациите на инвалидите могат: 

■ Да подкрепят инвалидите в техния стремеж да осъзнаят своите права, да 

живеят самостоятелно и да усъвършенстват знанията и навиците си. 

■ Да подкрепят децата с трайни увреждания и техните семейства при 

осигуряване на включено образование. 

■ Да представят мнението на своите членове пред лицата, вземащи решения 

на международно, национално и местно равнище и пред доставчиците на услуги 

да защитават правата на своите членове. 

■ Да съдействат за извършването на оценки и мониторинг на услугите и да 

сътрудничат с учените за подкрепа на приложните изследвания, които могат да 

съдействат за усъвършенстване на услугите. 

■ Да съдействат за повишаване на информираността на обществото и по-

задълбоченото осъзнаване на правата на инвалидите – например по пътя на 

провеждане на информационни кампании и изнасяне на лекции по проблемите 

на инвалидите.  

■ Да извършват одит на външната среда, транспортните и други системи и 

услуги и да съдействат за отстраняване на бариерите. 

 

Доставчиците на услуги могат: 

■ Да извършват оценка на достъпността на външната среда за инвалидите в 

партньорство с местните групи на инвалидите за разкриване на физическите и 

информационните бариери, които могат да доведат до тяхната изключеност. 

■ Да осигурят възможности персоналът да преминава през необходимото 

обучение по проблемите на инвалидността, като е важно да се прилага 

подходящо обучение и да се привличат ползвателите на услуги към разработката 

и провеждането на учебните мероприятия. 

■ При необходимост да разрабатват съвместно с инвалидите и техните 

семейства планове за индивидуално обслужване. 

■ С цел координация и интеграция на процесите на предоставяне на услуги 

да внедряват методи за подкрепа на болните, система за предоставяне на 

направления за специалисти и електронна отчетност. 

■ Да осигурят възможността инвалидите да бъдат осведомени за своите 

права и механизмите за подаване на жалби. 

 

Учебните заведения и научно-изследователските организации 

могат: 

■ Да отстранят бариерите през приема и трудоустрояването на учещите и 

сътрудниците с инвалидност. 

■ Да осигурят възможността програмите за квалификация да включват в 

себе си необходимата информация за проблемите на инвалидността на основата 

на правозащитния подход. 
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■ Съвместно с организациите на инвалидите да провеждат научни 

изследвания за живота на инвалидите и бариерите, свързани с инвалидността. 

 

Частният сектор може: 

■ Да съдейства за осигуряване на заетост на инвалидите, като осигури 

справедливо трудоустрояване, като бъдат използвани необходимите 

спомагателни устройства, а работниците, които са станали инвалиди да получат 

помощ за завръщане към трудова дейност. 

■ Да отстрани бариерите пред достъпа до микрофинансиране, за да могат 

инвалидите да се занимават с предприемаческа дейност. 

■ Да развива редица висококачествени подкрепящи услуги за инвалидите и 

членовете на техните семейства на различни етапи на жизнения цикъл. 

■ Да осигурява възможности строителните проекти, такива като 

обществени сгради, офиси и жилищни домове, да предвиждат възможност за 

достъп на инвалиди. 

■ Да осигурява възможности продуктите, системите и услугите в областта 

на информационно-комуникационните технологии да бъдат достъпни за 

инвалиди. 

 

Местните органи на властта могат: 

■ Да водят борба с невежеството и предразсъдъците. 

■ Да съдействат за включването и участието на инвалидите в живота на 

общността.  

■ Да осигуряват достъпността за инвалиди на външната среда в общността, 

включително училища, рекреационни зони и културни институции.  

■ Да се борят с насилието и издевателствата в отношението към инвалидите.  

 

Инвалидите и членовете на техните семейства могат: 

■ Да оказват подкрепа на други инвалиди по пътя на наставничеството, 

обучението, информирането и консултирането.  

■ Да съдействат за реализацията на правата на инвалидите в своите местни 

общности.  

■ Да участват в мероприятия за повишаване на информираността и 

кампании по социален маркетинг.  

■ Да участват във форуми (на международно, национално и местно 

равнище) с цел определяне на приоритетните направления за промени, оказване 

на влияние върху политиката и формирането на услугите.  

■ Да участват в научно-изследователски проекти.  
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Заключение 

КПИ формира комплекс от задачи, насочени към осъществяване на 

промени. По настоящем в „Световния доклад за инвалидността” нагледно е 

представено положението, в което днес се намират инвалидите. В него се 

осветлява разрива в знанията и се подчертава необходимостта от по-нататъшно 

усъвършенстване на научните изследвания и политическите мероприятия. 

Представените в Доклада препоръки могат да съдействат за формиране на 

включващо общество, подкрепящо разширяването на правата и възможностите 

на инвалидите и създаващо условия за техния просперитет. 
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