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Въведение
Агенцията на Европейския съюз за
основните права разгледа
ситуацията на хората с
увреждания в България.
Те изучиха:

•

Хора, които са живеели в
институции.

Институция е място, където
хората с увреждания живеят
заедно далеч от други хора.

•

Какво е да живееш в
институция
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•

Какво е да живееш в
общността

Общността е място, където
всички различни хора живеят
близо един до друг. Те живеят
близо до техните семейства и
приятели.

•
•
•
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Какво помага на повече хора с
увреждания да живеят в
общността

Какво спира повече хора с
увреждания да живеят в
общността

Какво трябва да се направи за
това

Това е докладът от проучването.
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Агенция на
Европейския Съюз
за Основните Права
t-8FRA

EUROPEAN
UNIONдGENCY
FORFUNDAMENTAL
RIGHTS

Този доклад е подготвен от
Агенцията на Европейския съюз за
основните права.
Ние помагаме, за да сме сигурни,
че всички в Европейския съюз
могат да използват своите права.

Европейския съюз е група от 28
държави в Европа, които работят
заедно.

Основните права са нещо, което
всеки има.
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Например, правото да гласуваш
и правото да се ожениш/
омъжиш.
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Как го направихме
Група от хора, които работят за
Агенцията на Европейския съюз за
основните права, направи
проучването в България.
Те говориха с много различни
хора, включително с:

•

Хора с увреждания

•

Техните семейства

•

Социални работници

•

Политици

Ние попитахме хората какво е да
живееш в институция и в
общността.
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България
В България, много хора с
увреждания живеят в институции.

Някои хора с уреждания живеят в
общността.

Много малко хора с увреждания
са се преместили да живеят от
институции в общността.

Повечето хора с увреждания,
които живеят в институции, са
възрастни.
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Повечето деца и млади хора с
увреждания са се преместили да
живеят от институции в
общността.

Правителството иска да затвори
всички институции за деца с
увреждания.

- Правила

Има правила в България, според
които децата с увреждания вече
не трябва да живеят в институции.

Вместо това, те трябва да живеят в
общността.

Трудно е да направиш така, че
правилата да се спазват.
Все още е трудно за хората с
увреждания да живеят независимо
в България.
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Да живееш в институция
Хората казаха, че да живееш в
институция е много различно от
това да живееш в общността.

•
•

В институциите:

•
•

Всеки ден е един и същ.

Хората не могат да взимат
решения какво да правят всеки
ден.

Трудно е да направиш
приятели извън институцията.

Трудно е да имаш лично
пространство.

В институциите хората с
увреждания са третирани като
пациенти в болница.
Някои хора с увреждания, които
живеят в институции, се чувстват
като в затвор.
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Да живееш в общността
В общността хората взимат
решения сами какво да правят
всеки ден.

По-лесно е да:

•
•
•

Направиш приятели

Решиш от какво се нуждаеш и
какво ти харесва.

Получиш помощта, от която се
нуждаеш. Не трябва да
споделяш помощта, която
получаваш, с други хора.
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За хората с увреждания е подобре да живеят в общността,
защото:

•

Те имат повече свобода.

•

Те могат да научат много
неща.

•

Те имат повече лично
пространство.

•
•

Те са по-самоуверени.

Те могат да се срещат с други
хора.

Хората с увреждания, които
живеят в общността са пощастливи. Те имат по-добър
живот.
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Какво помага на повече
хора с увреждания да
живеят в общността?
Хората казаха, че ще помогне, ако:

•
•
•
•

Хората с увреждания изказват
мнението си. Те казват какво
мислят и какво искат.

Повече хора разберат, че
институциите са лоши за
хората с увреждания.

Организациите, които помагат
на хората с увреждания,
получават пари от
правителството.

Хората говорят един с друг и
работят заедно.
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•
•
•
•

Семействата искат техните
деца с увреждания да живеят в
общността.

Хората с увреждания, които
вече са се преместили в
общността, помагат на други
хора с увреждания да се
преместят.

Хората, които работят в
институциите и в общността
искат да помогнат на хората с
увреждания да живеят в
общността.

Правителството дава повече
пари за помощ на хората с
увреждания да живеят в
общността.
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Какво спира повече хора
с увреждания да живеят
в общността?
Време
Преместването от институция към
живеене в общността е трудно. То
изисква много време.

Недостатъчна помощ
Семействата на хората с
увреждания чувстват, че са сами.
Те не получават достатъчно
помощ.

Няма достатъчно асистенти, които
да помогнат на хората с
увреждания. Семействата трябва
да напуснат работата си, за да се
грижат за хората с увреждания.
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Да се научиш да живееш
независимо
Някои семейства на хора с
увреждания не искат техните
синове и дъщери да живеят
независимо. Те искат да ги
закрилят и защитават.
Хората с увреждания не се учат
как да живеят независимо.

Отношениe
Някои хора имат лошо отношение
към хората с увреждания.
Те смятат, че хората с увреждания
могат да си навредят или да
наранят други хора.

Отношение е начина, по който
хората мислят за нещо.

Работни места
За хората с увреждания е трудно
да си намерят работа.
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Пари
Хората с увреждания нямат
достатъчно средства, за да живеят
независимо.

Проблеми с обществени
услуги
Болница

Здравеопазването и услугите по
заетостта не са достъпни за
хората с увреждания.
Някои хора, които работят в
болници, не искат да помогнат на
хората с увреждания.

Недостатъчно
информация
Хората нямат достатъчно
информация за правото на хората
с увреждания да живеят в
общността.

Различни нужди
Няма достатъчно услуги за хората
с различни увреждания.
Те не получават помощта, от която
се нуждаят.
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Правоспособност
Правоспособност е дали законът
разрешава на хората да взимат
решения сами.

Някои хора мислят, че хората с
увреждания не могат да взимат
решения сами.

Социални жилища
За хората с увреждания е трудно
да живеят в социални жилища
като другите хора.
Повечето социални жилища не са
достъпни.

Социалните жилища имат пониски наеми и обикновено се
поддържат от общината.
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Помощ от семействата
Някои хора с увреждания, които
живеят в институции, не виждат
родителите си често.
Някои родители не искат да
виждат синовете и дъщерите им с
увреждания.

Различни хора
Някои хора мислят, че местенето
от институция към живот в
общността не е хубаво за:

Какво става,
когато
институцията
затвори?

•

Хора с тежки увреждания

•

Възрастни хора с увреждания

Понякога хората, които работят в
институциите, се страхуват да не
изгубят работата си.
Те нямат достатъчно
информация за това, какво ще
стане с тях, ако институцията
затвори.
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Какво следва да се
направи?
За да се помогне на хората с
увреждания да се преместят от
институции към живот в
общността, ние имаме нужда от:

Правителство
Правителството трябва да даде
повече подкрепа на хората с
увреждания, като:

•

Лични асистенти

•

Образование

•

Достъпни социални жилища

•

Достъпни обществени места
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Нуждаем се правителството да
приеме по-добри правила.
Правителството трябва да
направи национален план за
помощ на хората с увреждания да
живеят в общността.

Да работим заедно
Нуждаем се хората да работят
заедно.
Нуждаем се хората, работещи в
различни части на
правителството, да се срещат почесто.
Те трябва да говорят по-често
един с друг.
Хората, които работят в
националните правителства,
трябва да работят по-често заедно
с хората, работещи в селата,
малките и големите градове.

Повече информация
Нуждаем се от повече
информация.
Хората трябва да имат повече
информация, за да помогнат на
хората с увреждания да живеят в
общността.
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Инструкции
Нуждаем се от писмени
инструкции за това как да
помогнем на хората с увреждания
да се преместят от институции
към живот в общността.

По-добри услуги
Нуждаем се правителството да
създаде повече услуги за хората с
увреждания.
Различни хора с увреждания се
нуждаят от различен тип помощ.
Те трябва да намерят подходящия
тип помощ за себе си.

Нуждаем се от повече и по-добри
услуги за здравеопазване за
хората с увреждания.

Нуждаем се от повече помощ за
хората с увреждания, които
живеят в собствените си домове.
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Нуждаем се от повече помощ за
хората с тежки увреждания.
Нуждаем се услугите да бъдат
достъпни за хората с увреждания,
които живеят в малки села и
градове.

Отношение
Нуждаем се хората да променят
лошото си отношение към хората
с увреждания.
Нуждаем се хората, които живеят
в общността, да опознаят подобре хората с увреждания.
Нуждаем се да обясним на хората
защо е важно за хората с
увреждания да живеят в
общността.

Помощ за семейства
Нуждаем се от повече помощ за
родителите на деца с увреждания.

Заетост
Нуждаем се от повече работни
места за хората с увреждания.
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Повече информация

Ако се нуждаете от повече
информация, моля свържете се с
нас на:

@

..---------~
..----------.....
Имейл:

А~~~
~------------~~

disability@fra.europa.eu

Телефон: +43 1 580 30 - 0

Поща:
European Union Agency for
Fundamental Rights
Schwarzenbergplatz 11
A-1040 Vienna
Austria
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