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Мястото, което се признава на инвалидите в живота на обществото зависи от 

много фактори, сред които голямо значение имат визиите за определен социален 

ред. Основа за тяхното формиране представляват моделите за организация на 

съвместния живот, както и условията, управляващи ситуирането на отделните 

индивиди и групи в този живот. Първите са свързани главно с начина на 

организирането на обществените процеси на прозиводството и размяната, който 

начин определя сферата на социалните връзки и зависимости между участниците в 

тези процеси. Същевременно, вторите формират културните фактори, 

детерминиращи, както начина на възприемане или разпознаване на същите тези 

участници, така и системата от нормативните възгледи, призвани да регулират 

дейността на индивидите, социалните групи и цялото общество. 

Държавно-организационните и културните фактори са взаимосвързани, което 

означава, че степента на видимост на инвалидите в обществото и отношението към 

тях (а следователно разпространените в масовото съзнание стереотипи, 

предубеждения и нагласи) детерминрат тяхното участие в обществените процеси. 

Нормите, формиращи останалите сфери на обществения живот, най-вече тези, 

изпълняващи контролни и властови функции, както и интересите, също влияят 

върху формите и сферата на участие в политическите процеси, обозначавайки 

положението на интересуващите ни социални категории в структурата и 

стратификационната2 йерархия на обществения живот. 

                                                           
1 Преводът е направен по: Błeszyńska, Krystyna (1996) Niepełnosprawność jako czynnik kształtujący 
usytuowanie jednostki w życiu zbiorowości społecznej. W: Problemy Rehabilitacji Spolecznej i Zawodowej. 
Nr 2 (148), ss. 9-19. 
2 Стратификация (социол.) - отделяне на различни пластове в обществото според различни 
критерии, напр. ниво на доходите и собственост, социални фун-кции, обичаи и др. Maly slownik 
jezyka polskiego. Wyd.nauk.PWN, Warszawa, 1994. - б.а. 

http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=p&id=43895&a=1&s=4803&imie=Krystyna&nazwisko=Błeszyńska&lim=25&ord=1
http://bibliografia.icm.edu.pl/g2/main.pl?mod=p&id=43895&a=1&s=4803&imie=Krystyna&nazwisko=Błeszyńska&lim=25&ord=1


 

 

Понятията „структура“, „стратификация“, „позиция“ и 

„социален статус“ 

Социалната структура се разглежда като един от трите фактора (заедно с 

битовите условия и културната система), създаващ понятието „общество“. 

Следвайки С. Осовски ще я определим като система от формализирани и 

неформални зависимости, йерархии и дистанции, произтичащи от 

особеното за дадено общество разпределение на функциите и властта 

(Turowski, 1994). Цел на споменатото разпределение е максимализирането и 

подобряването процеса на производство, както и размяната на стоки и услуги. Като 

следствие от това възниква диференцираното разположение на различните 

участници в тези процеси. Приписаното им място в социалната структура, а също и 

свързаните с тях норми, ценности, изисквания, прерогативи или очаквания 

наричаме социални позиции (Szmatka, 1989). 

Като елементи на социалната структура те създават здрава и йерархична 

система, определяща възгледите за участие в обществения живот. Подходящите за 

дадена позиция възможности само в малка степен зависят от чертите на заемащия 

тази позиция индивид. Те произтичат от логиката и начина на функциониране на 

цялата структура. 

Различни правила управляват стратификационната система, чиито елементи са 

социалните статуси, разположени въпреки това йерархично и изразяващи 

признаваната ценностна система. Те обаче са обект на правените оценки и 

сравнения, освен на позициите, заемани в социалната структура, а също и на 

индивидуалните характеристики на личността, такива като образование, 

принадлежност към определена социална и културна група, пол, външен вид или 

ниво на физически и умствени възможности. 

Между позицията и социалния статус съществуват известни връзки и 

зависимости. На определена позиция може да се приписва съответстващия им в 

масовото съзнание социален статус, в много случаи преувеличаващ свързаните с 

тази позиция възможности. Признаването на споменатите позиции все пак може 

да остане зависимо от притежавания актуален статус, който се формира около 

образованието или имущественото състояние, както и около професията, 

равнището на независимост и възможността за реализиране на собствените и 

груповите интереси. Проведените анализи на позициите и социалния статус на 

инвалидите позволява да се обвържат със ситуацията при по-общите социални 

категории, към които се причисляват зависимите и малцинствените групи 



 

 

(Blaxter, 1976; Safilios-Rothschild, 1976; Sokolowska, 1981; Stroman, 1977; Wright, 

1965). 



 

 

Инвалидите като зависима група 

Понятието „зависима група“ се определя като съвкупност от хора, които 

не могат (трайно или временно) самостоятелно да задоволяват 

собствените си потребности и като следствие от това се нуждаят от 

помощ и грижи от страна на обществото (Sokolowska, 1981). В някои 

разработки (Sussman,1977) се подчертават, също така, характерните за поведението 

на членовете на тази група самоограничения при формирането на собствената им 

съдба и подобряването на собствената им ситуация, произлезли от субкултурни 

фактори, от процесите на социализация или социална маргинализация. 

Най-общо към тях се причисляват децата (най-вече сираците), възрастните хора, 

инвалидите или хронично болните. При това трябва да се подчертае голямата 

непригодност и арбитражност на използваните класификационни критерии. 

Защото създаваните дефиниции – медицински, правни и административни, са 

изградени в контекста на културата и политиката, отразявайки по-скоро 

доминиращите стереотипи и идеологии, отколкото действителното състояние на 

нещата. (Blaxter, 1976) Пример за такова разминаване е ситуацията на младежите 

от средните училища, чиято житейска самостоятелност е била третирана по 

различен начин в отделните епохи, на жените от страните, прилагащи право, 

базирано на Корана или на слепите лица, причислявани по принцип към 1-ва група 

инвалидност3, характеризираща се с трайно намалена способност за независим 

живот. 

Причисляването към зависима група показва социална позиция, 

характеризираща се с незабележимо участие в процесите на производство на стоки 

и услуги, както и пасивно участие в тяхната дистрибуция. Тази позиция се 

придружава с второстепенно положение в цялата социална структура, с висока 

степен на субмисия4, както и с липса или силно ограничени възможности за 

влияние или контрол върху собственото или на другите функциониране. В 

обществата, които ценят активността, доминирането, самостоятелността и 

предприемчивостта чертите, за които става дума, се разглеждат като незначителни 

и обезценяващи. Следователно заложената ниска атрактивност, незначителност и 

лесна заменяемост на членовете на зависимата група формира нисък ранг на 

техния социален статус.  

Второстепенното разположение на членовете на зависимите групи в социалната 

структурата и стратификация се придружава все пак от известни позитивни 

                                                           
3 Днес, в България, това съответства на над 90% трайно намалена работоспособност – бел.прев. 
4 Субмисия - покорност, отстъпчивост, смирение - б.а. 



 

 

явления, към които могат да се причислят благосклонност, снизходителност, 

чувство за отговорност, както и опекунско отношение към наличните образци на 

задължителните грижи към тях. Тяхното присъствие в обществото се санкционира 

от биологични и културни връзки с останалите му членове. Освен това самият факт 

на тяхното съществуване е следствие от развитието на пазара и институциите, 

занимаващи се с предоставянето на необходимите за тези групи услуги, на 

заздравяването и развитието на структурата на организацията, както и на 

системата от връзки, съществуваща в дадено общество. 

В различна ситуация се намират малцинствените групи. Тази категория е 

създадена преди всичко за потребностите на антропологията и социологията на 

културата. Все пак тя се оказва използваема и при определянето на социалната 

ситуация на инвалидите (Safilos-Rothschild, 1976; Stroman, 1982; Wirght, 1965). 



 

 

Инвалидите като малцинствена категория 

В класическата си дефиниция Вирт (1945) определя малцинството като група от 

хора, които от гл.т. на притежаваните физичеки или културни черти, са били 

отделени от обществото, в което живеят и са подложени на практика на социална 

дискриминация, проявяваща се между другото в признаването на по-лошо място в 

живота на обществото. При това споменатата дискриминация може да бъде както 

обективен факт, така и субективно убеждение. Към нейните прояви бихме могли да 

причислим неравенството във шансовете, по-лошото третиране или ограничените 

възможности за артикулация и задоволяване на потребностите. Освен това 

лишението в ежедневния и социалния живот придружава липсата на възможности 

за използване на политическите механизми с цел промяна на собствената ситуация 

(като например защита на интересите чрез създаване на влиятелни групи за натиск 

или репрезентация в парламента). 

Може да се полемизира с гореспоменатото схващане, обръщайки внимание на 

историческата ситуация, при която това малцинство се е превръщало в 

доминираща в обществото група. Това все пак не омаловажава основните 

характеристики на тази категория, към които причисляваме локализирането на 

разглежданата група в по-голямото цяло, лоялността спрямо тази цялост, водеща 

до това, че малцинството функционира в обкръжението на някаква общност, обаче 

не като изцяло отделна група около нея, а също и по-малката численост, в 

следствие на която без подпомагане чрез специални средства (например чрез 

особена правна регулация) тя не е в състояние да защитава в достатъчна степен 

личните интереси на своите членове. 

Участието в малцинствена група може да бъде натрапено или доброволно. 

Вземайки предвид този критерий типологията на Квашниевски (1992) различава (в 

порядъка от най-голямата до най-малката степен на доброволност) следните 

видове малцинствени групи: 

- малцинства от гл.т. на формираните през живота на индивида възгледи, 

касаещи начина на функциониране на обществото (особено в областа на 

политическия и икономически живот), 

- малцинства от гл.т. на наследените от дедите идеологии (например религия), 

- малцинства, отличаващи се от гл.т. на различна култура (особено, когато имат 

свой собствен език) и притежаващи затвърдено чувство за своята различност 

(например етническите, народностните или езиковите групи), 

- малцинства, отделени от гл.т. на физически черти, признати от обществото за 

важни и различаващи ги (например расови). 



 

 

В случаите на притежаване на някои от тези черти, белязаните с тях хора могат 

да бъдат причислени към дадена малцинствена категория дори тогава, когато те не 

чувстват или не възприемат своята социална различност. 

Опитвайки се да вместим инвалидите в споменатата класификация, се насочваме 

преди всичко към последната от споменатите групи. Все пак трябва да се помни, че 

в някои ситуации те могат да притежават чертите на културно малцинство, 

създавайки поне свой собствен език или специфична субкултура (например 

глухите). 

Принадлежността към дадена малцинствена група определя специфична, 

сравнително ниска позиция в социалната структура на зависимости и доминации. 

Това води до определянето на индивида като „друг, различен“, което за много хора 

от неговото обкръжение предизвиква отношение на дискриминация и отхвърляне. 

В мнозинството от случаите, доколкото е възможно, „различните“, по пътя на 

манипулацията, също да се преставят като врагове, виновни или конкуренти, 

дотолкова това предизвиква сред „своите“ вътрешногрупова агресия. 

Разделянето на „свои“ – „такива, като нас“ и „чужди“, се превръща в интегриращ 

и неутрализиращ фактор (поне в известна област) за застрашената от 

центробежните сили група. Изтъкването на значението на чертите, които са 

основата за разделяне, увеличава чувството за единство и респект към 

признаваните в дадена група норми и ценности (например здраве, възможности 

или красота), съдействайки за формирането и затвърждаването на нейната 

идентичност. Чуждата група, като обект за сравнения, е също и успешно средство за 

дооценяване на собствената група.  

Защото за негативното поведение на членовете на групата обикновено се 

приписват външни причини (изисквания на ситуацията), затова пък същото 

поведение на „чуждия“ се обяснява с вътрешни фактори (например с негативни 

черти на характера). Обратната ситуация се придружава с позитивни обяснения на 

поведението. Постъпките на „своите“ се разглеждат между другото с вътрешна 

обусловеност (позитивни черти на характера, културата или обичаите на групата), 

външните (ситуационните) се приписват на „чуждите“ (Kurcz, 1994). 

Вътрешните зависимости (както позитивните, така и негативните поведенчески 

актове) се вземат от съдържанието на съдържащия се в групата стереотип. 

Следователно, оттеглянето на инвалида от социалните контакти ще се обяснява с 

неговата мнима склонност към изолиране, а не с изолационното поведение на 

обркъжението. Същевременно в агресивната реакция на хората в инвалидни 



 

 

колички може да се открие обяснение за преполагаемата злоба и враждебност, за 

градската фрустрация, предизвикана например от архитектурните бариери. 

Негативните групови стереотипи трудно се променят. Техните отрицателни 

индивидуални поведения се схващат по-скоро като изключения от правилото, 

отколкото като довод за тяхната неправилност. Същевременно усещаното в повече 

различие с действителността и очакванията повишават оценката на наблюдаваното 

поведение и на извършващото го лице. Особеният ефект, т.нар. соло ефект, се 

открива имено в ситуации, когато индивида, за когото става дума, се проявява на 

фона на чужда за него група, смятана за „по-добра“. Контрастът с очакванията и 

подтвърденото сходство с като че ли уж различното обкръжение причиняват в този 

род ситуации факта, че той бива многократно по-добре оценяван, отколкото 

имащите същото това поведение, черти или умения, членове на сравнителната 

група. Описаното явление подобрява перцепцията на конкретния инвалид не само 

чрез отхвърлянето на предубежденията, което изостря свързаната с него позитивна 

оценка: например „Толкова добре свири, макар че е сляп“, „какви красиви коси има 

това момиче в инвалидната количка“, или по отношение на етническите групи – 

„Циганин, но не краде“. 

Индивидуалното повишаване на оценките не влияе върху общото подобряване 

на статуса на дадена социална категория, който статус при малцинствените групи, 

обезценен от гл.т. на своята различност, е твърде нисък. Вместо това е възможна 

ситуацията, когато индивидуалния статус на член от малцинствена група води до 

негативно въздействие върху позитивните черти или високата позиция на дадения 

индивид с нисък групов статус. Придобиването на по-добър индивидуален статус 

тогава зависи от усилията на индивида, защото за закрепването на съществуващото 

положение на нещата служат различни дискриминационни практики, 

предприемани от доминиращите групи спрямо малцинствата. Специфични, от гл.т. 

на значението на територията, са особено правните, образователните системи, 

пазара на труда и жилищния пазар. Към проявите на проявяващото се тук 

увреждане можем да причислим, както дискриминационните предписания, така и 

липсата на правна защита на интересите на по-слабите в политическо отношение 

групи, ограничаването на възможността за образование на нейните членове до 

формите и равнищата, признавани за по-малко ценни, ограничаване на 

възможностите за труд до второстепенни, неатракционни и по-ниско платени 

професии и работни места (евентуално отнемане правото на труд) или накрая 

заселване на групите на инвалидите в отделни територии и жилища, като правило 

с по-нисък стандарт. 



 

 

Всички споменати практики се отнасят за инвалидите. Съществуващата в много 

страни, а също и в Полша, правна система недостатъчно защитава възможностите 

за артикулация и задоволяване на техните потребности. Съществуващите 

предписания не винаги са синхронизирани, често санкционират и дори 

затвърждават различни форми на дискриминация (Goląb, 1991). Пример за такива 

явления са предписанията, затварящи пътя на лицата с видими дисфункции и 

деформации, към професията на учителя, а също и изискванията за добро 

здравословно състояние, поставяни пред кандидатите във ВУЗ. 

Обществената дискриминация може да закрепва и задълбочава кулктурната 

политика, определяща отделни, ограничено реализиращи се програми за 

образование и силно сепариращи специални длъжности за учениците с 

увреждания. Въпреки че тази тенденция днес се подчинява на промените от гл.т. на 

масовото разпространение на концепцията за интегрираното образование, все пак 

още можем да се срещнем с ниска достъпност и липса на заинтересованост от 

страна на масовите училища да създават възможност учениците със специфични 

образователни потрбности да се обучават в тях. 

Средство за поставяне в неизгодна позиция в социалната структура е също 

професионалното ориентиране, професионалното образование и трудовата заетост 

на инвалидите (Alexander, 1976). Обикновено им се предлагат ниско атрактивни, 

слабо платени и не винаги отговарящи не само на техните аспирации и 

възможности, но също и на специфичните потребности и функциониране, 

професии (например професията на информатика може да бъде по-атрактивна от 

традиционната тапицер за много глухи, а професиите, свързани с изплитане на 

кошове или обработка на метали може да доведе при слепите хора до загрубяване 

кожата на пръстите, в следствие на което ще се намали тяхната чувствителност при 

допир). Въпреки непрекъснатите опити да се подобри системата на тяхната трудова 

заетост, лицата за които става дума, по-често от здравите хора, се засягат от 

безработица (Kolaczek, 1994). Създаваните за тях специални форми и предприятия, 

освен поддържаната практика на социална сепарация, често се характеризира с 

известна дисфункционалност, произтичаща, както от взаимната противоречивост 

на целите на производството и рехабилитацията (Rychard, 1983), така и от 

трудностите при преодоляването на изискванията на пазарната икономика: 

конкуренцията, качеството на продукцията, или способността за бързо 

приспособяване към ситуацията. 

Към сверите на евентуалната дискриминация можем да причислим също така 

организацията на пространството, в което живеят хората с ограничени психически 



 

 

или физически възможности. Защото архитектурните и физическите бариери 

възпрепятстват тяхното пълно участие в живота на обществото, затруднявайки 

задоволяването на собствените потребности при много инвалиди. 

Дискриминационните практики се свързат също и с функционирането на 

институциите, призвани да се занимават с проблемите на инвалидите. Както 

показаха Albrecht (1992), Ferguson Ph, Ferguson D., Taylor (1992) или Rychard (1983) 

те са не по-малко податливи на уврежданията в сферата на 

институционалната патология, отколкото всички останали институции. 

Към особено грозните прояви можем да причислим проявяващия се понякога 

превес на самите институционални интереси над целите, за които тя е била 

създадена и защитата на тези интереси чрез блокиране на деинституционалните 

промени в системата на рехабилитацията, основаващи се на отдалечаване от 

институцията или също на действия, ограничаващи личността и автономията на 

лицата, на които тези институции служат. 

На изброените заплахи са особено изложени обгрижващите институции, имащи 

възможност да извършват голям контрол над обитателите и пациентите. По 

мнението на Goffman (1961) те нееднократно отстъпват пред съблазанта на 

преобразованията в институциите, изцяло подчинявайки на себе си хората, с които 

се занимават. Средства за реализацията на споменатата цел са: изолирано от 

обществото разполагане на центровете, ограничаващи свободата и правата на 

личността чрез правила, йерархичност на организационната структура със силно 

акцентирана ниска позиция на обитателите, а също социализиране на тези хора по 

посока на покорност, пасивност и зависимост (Kerr, 1977). При това особена 

диспозиция при подчиняването на споменатото извращение имат институциите, 

където подчиняването на пациента се засилва от такива фактори като авторитета 

на медицината, значението на реализираната цел, каквато е живота и здравето, 

процеса на лечебния режим и най-после естественото чувство за безпомощността 

на човека спрямо съдбата, причиняваща болести, смърт и инвалидност. 

Властта на авторитета се превръща също в основа за формирането на друга 

територия за доминация, каквато е правото да се формулират наименования и 

дефиниции (Ardener, 1992). По отношение на инвалидите тя се намира преди 

всичко в дейността на специалистите от сферите на медицината, обществените и 

правните науки, които се стараят да изработят адекватна и лишена от пейоративни 

окраски терминология. Все пак трябва да се помни, че вложеното в нея съдържание 

е с източник в общото състояние на практиката и общественото или 

институционалното съзнание, затова по-често можем да се сблъскаме с дефиниции 



 

 

с описателен характер, отколкото с проектиращ, което не остава без последствия за 

закрепването на съществуващото състояние на нещата. Съществено влияние 

оказват също така средствата за масова информация, които не винаги правилно си 

служат със съществуващите названия или с устно предаваната традиция, протягаща 

се към определения, провокиращи емоционални асоциации (като сакат, луд, 

слепец). Същевременно значително по-рядко можем да срещнем ситуация, при 

която наименованието се препоръчва от лицата, непосредствено заинтересовани – 

инвалидите или техните най-близки (като „деца със специфични потребности“ или 

„можещи по друг начин“). 

Мнозинството от приетите в правото дефиниции (а следователно и формирането 

на определен образ за света) се проявяват също като начин на ситуиране на 

проблемите на малцинствата в общите въпроси, свързани с живота на обществото. 

Най-общо се оценяват като не много съществени в сравнение с другите, 

непосредствено касаещи доминиращата група, проблемите на цялата група се 

локализират маргинално, а предприемането на евентуални подобрителни действия 

се отсрочва за неопределено близко бъдеще, след решаването на „по-важни“ 

проблеми. 

Следователно, обобщавайки можем да твърдим, че здравословното 

състояние и равнището на възможностите на личността по съществен 

начин определят нейното ситуиране в живота на социалната общност, 

което води, като последица, до това, че на инвалидите обикновено се приписват 

ниски социален статус и социална позиция (Adler, Boyce, Chesney, Cohen, Folkman, 

Kahn, Syme, 1994). Споменатата ситуация се подава наистина на индивидуализация 

по отношение на отделните индивиди, диференцирани макар и от гл.т. на 

образованието, социалния произход или проявяваната активност. Радикалното 

подобряване на положението на цялата категория би изисквала все пак 

дълготрайна социална политика насочена към промяна на социалната 

перцепция на инвалидите, повишаването на тяхното присъствие и активното 

участие в живота на обществото, а също към тяхната активизация, нарастване на 

независимостта им, както и на чувството за собствено достойнство и автономност 

на самите инвалиди (Błeszynska, 1993). 
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