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Този документ е създаден по Методиката за анализ и събиране на казуси за нарушени права,
разработена от екипа на проект „Живот на воля или по чужда воля! – застъпничество за човешки права
на хората с увреждания“, изпълняван от Център за независим живот (http://www.cil.bg). Проектът
е финансиран по третия конкурс за набиране на проектни предложения на Програма за подкрепа
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 (www.
ngogrants.bg). Пълният текст на Методиката може да намерите на уеб сайта на Център за независим
живот, в Наблюдателница.
Център за независим живот (ЦНЖ) носи цялата отговорност за съдържанието на доклада и
по никакъв начин не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за
подкрепа на неправителствени организации в България.
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РЕЗЮМЕ
Настоящият анализ отговаря на въпроса доколко асистентските услуги за хора с увреждания
отговарят на принципите и ценностите, заложени в Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания, и в частност в чл. 19 от нея. Изследвани са духа на нормативната уредба у нас, мисленето
на законодателя – при изготвянето й – както и мнението на хората с увреждания и институциите,
отговорни за изпълнението на държавните политики.
Анализът показва, че в нито един нормативен акт – ЗИХУ и ЗСП, както и в правилниците за
тяхното прилагане не се реферира към принципите на независимия живот и правото за водене на
активен живот в общността. В българското законодателство залягат всякакви принципи за социално
подпомагане, но не и тези, които позволяват качествено приобщаване на хората с увреждания в
ежедневието на избрани от тях общности. Ограничения се поставят от всякакви институции и наймалко овластен остава самият потребител.
Цялостно погледнато се налага видимият резултат на трайно пренебрегване на ценностите на
независимия живот и социалното включване, което предпоставя и ниската оценка на асистентските
услуги, през призмата на реалните потребности на хората с увреждания.
Наличието на различни схеми за асистентски услуги не обогатява спектъра от възможности
пред хората с увреждания, а има за цел да решава конюнктурни проблеми на властта – безработица,
бедност, институционална грижа и прочее. Милионните бюджети по различните програми за лична
помощ не водят до овластяване на хората с увреждания и водене на независим живот от тяхна страна.
Не съдействат за по-активно социално включване или реализация на потенциала им, което би следвало
да се разглежда като водеща цел и основна задача на една съвременна държавна политика в сферата
на уврежданията.
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ВЪВЕДЕНИЕ
През цялото си съществуване – вече над 20 години – Център за независим живот се стреми да
изведе на преден план проблемните области в националните политики по уврежданията, като търси
от политиците гаранции за правата на хората с увреждания и възможността хората с увреждания да
водят независим живот, в съответствие на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания
(КООНПХУ)1. Основополагащото в този международен правен акт е задължението на ратифициралите
я страни да гарантират, че хората с увреждания могат пълноценно да упражняват правата си в
условията на равнопоставеност с всички останали граждани.
Европейският съюз (ЕС) подписва Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в
деня, в който тя е отворена за подписване – 30 март 2007 г. България подписва Конвенцията на 27-ми
септември 2007 г., а на 18 декември 2008 г. – и Факултативния протокол към нея. Ратифицирането
на Конвенцията обаче става през януари 2012 г., докато Факултативният протокол все още не е
ратифициран от българския парламент.
За България, като член на ЕС, това означава гаранция, че законодателството, политиките и
програмите в тяхната цялост са съобразени с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с
увреждания. Също така следва да предприеме действия в следните области: достъп до образование,
заетост, транспорт, инфраструктура и обществени сгради, предоставяне право на глас, подобряване
на участието в политическия живот и осигуряване на пълна правоспособност на всички хора с
увреждания. През 2012 г. работна група към Министерство на труда и социалната политика изработи
План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата хората с увреждания
(2013-2014), който през 2014 г. бе изменен в нов План за действие на Република България за прилагане
1

От сайта на МТСП - линк

на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020)2.
Целта на настоящия анализ на асистентските услуги в България е да идентифицира противоречията
на българските политики с философията и принципите на Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания – и по-специално чл. 19 „Независим живот и включване в общността“ – и да предложи и
ефикасни мерки за преодоляването им. Изследването е направено по специално разработена Методика
за анализ и събиране на казуси за нарушени права, която следва логиката и подхода на Агенцията на
Европейския съюз за основните права (FRA), а именно преглед на структурата, процеса и резултатите
от изпълнението на определени стратегически документи, закони, подзаконови актове и оперативни
програми.
Настоящето изследване няма претенции да бъде национално представително по общоприетите
критерии, но претендира да бъде един качествен анализ на асистентските услуги в България. Гарант
за това са задълбочените интервюта и фокус-групите – с хора с увреждания и различни институции
– и качеството на зададените въпроси. Няма да се съсредоточаваме върху количествените параметри
по темата, а ще наблегнем върху промяната, ако въобще я има, в живота на хората с увреждания от
тяхното използване.

ДОКУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТУВАЩОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Преди да пристъпим към анализа на действащото законодателство, ще разясним някои понятия,
които са ключови за цялото изследване, за констатациите, изводите и препоръките, направени в
доклада. Важно е да сме наясно какво означават понятия като “лична помощ“ и „личен асистент“.
Всъщност, замисляли ли сте някога какво означават тези две понятия? Изобщо кое от тях съществува
в съзнанието ви? Често се използват като синоними. Но разликата е голяма. Едното отговаря на
българската действителност, а другото защитава принципите, залегнали в Конвенцията и нейния чл.
19 за правото на независим живот. А в хода на анализа ще представим и мнението на потребителите
на тази услуга и какво е тяхното разбиране за долните две определения.
Личен асистент

Лична помощ

„Личен асистент“ е лице, полагащо постоянни
грижи за дете или възрастен с трайно
увреждане, или за тежко болен за задоволяване
на ежедневните му потребности“

„Личната помощ“ е определен вид услуга в
подкрепа на човека с увреждане, при която
водеща роля има ползвателят на услугата, а не
доставчикът. Именно човекът с увреждане има
пълен контрол върху това кой, къде, с какво и
как да му съдейства.

Определение за „личен асистент“ в българското законодателство получаваме от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане3, разписано към Допълнителните разпоредби под
номер 17 и влязло в сила от 01.05.2003 г. Това е определението, което се дава, а правото да имаш личен
асистент се регламентира в Глава трета, Социални услуги, чл. 36, ал. 2. Наред с това се дава и правото
да ползваш и услугите социален асистент, домашен помощник и домашен социален патронаж. Тук
възниква въпросът защо личният асистент е предмет на социалното подпомагане, а не на Закона за
интеграция на хората с увреждания, където всъщност се регламентират „обществените отношение,
свързани с интеграцията на хората с увреждания“4? А личната помощ със сигурност трябва да се
възприема като средство за социално включване на хората с увреждания, а не като социална помощ.
2
3
4

http://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/dokumenti/drugi/Plan%20CRPD%202015%202020.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592 – Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане
http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 ЗИХУ - Общи положения, чл. 1
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Впечатление в определението за личен асистент в България, прави, че тук се набляга върху
„постоянна грижа“, а не върху „подкрепа“, от каквато всъщност имат нужда хората с увреждания. В
предоставянето на „постоянна грижа“ се съдържа разбирането, че хората с увреждания са хроми и
немощни, и някой трябва да полага грижи за тях. „Постоянната грижа“ е по-скоро начин за задържане
на хората в пасивен режим, докато „подкрепата“ е онова действие, което може да компенсира
засегнатите от увреждането функции и да даде възможност на човека да се справя с препятствията от
всекидневието, спрямо индивидуалните му нужди.
Личната помощ е услуга, която позволява на потребителите сами да избират личния си асистент,
сами да избират с кого да сключат договор, защото им се предоставя възможност да избират дали да
е пряко с асистента или с орган, който ще администрира услугата. Личната помощ като механизъм
позволява на хората да контролират начина, по който биват обслужвани като сами заплащат за услугата,
а това ги прави още по- независими и овластени, отговорни като мениджъри и пълноценни граждани.
Тя трябва да се разглежда като човешко право и да се предоставя на всеки човек, независимо от
вида и степента на увреждането, от възрастта или местоживеенето. Пример за добро организиране и
предоставяне на услугата „лична помощ“ е шведският модел с 15-годишна история и изпълнение на
национално законодателство.5 Най-важната характеристика на този модел е акцентът върху водещата
роля на потребителя, а не – както е тук – на тези, които управляват услугата.
Според шведския модел, личната помощ предоставя следните възможности:
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•

Потребителят да сключи договор с доставчик или директно с асистента или асистентите си,
защото човек може да има повече от един асистент;

•

Потребителят има пълен контрол върху подбора на асистентите си;

•

Критерий за включване на потребителите в услугата са само и единствено потребностите
от чужда помощ, а не диагнозата (медицинската оценка на увреждането), нито личният или
семейният доход;

•

Потребителите не заплащат за услугата, независимо от своите доходи, защото личната помощ
изравнява възможностите на хората с увреждания с тези на хората без увреждания;

•

Оценката на потребностите и съответно определянето на броя асистентски часове не се
обвързва с финансовите възможности на финансиращия орган;

•

Оценката на потребностите се провежда под формата на диалог между потребителя и
представител на финансиращия орган и се актуализира на две и повече години (или при заявка
от страна на потребителя, както и при промяна на неговите потребности и/или житейски
обстоятелства);

•

Резултатът от оценката на потребностите се формулира като среден брой асистентски часове
на месец, които са необходими на потребителя, за да води независим живот в общността,
а не като вид очаквана подкрепа – този принцип обосновава и практиката на „директните
плащания”, при която на потребителите се предоставят финансови средства, а не услуги в
натура6;

•

Потребителят има възможност да обжалва решенията на оценителите;

•

Потребителят определя задачите на асистента и времето за тяхното изпълнение;

Рацка, А. (2007) Независим живот и лична помощ в Швеция – национална политика, принципи и практики, София,
Център за независим живот (http://www.cil.bg/userfiles/library/otdelni/sweden_2005.pdf). Като примери за други
държави с устойчиви традиции, законодателство и добри практики в сферата на личната помощ могат да се дадат
Великобритания, Ирландия, Холандия, Норвегия и САЩ.
При „директните плащания” (на англ. – direct payments; синоним на „личен бюджет”/personal budget)
финансиращата организация изплаща директно на потребителите определена сума, предназначена за ползване на
лична помощ, чиито размер се определя според оценката на потребностите от асистентска помощ, представена като
среден брой асистентски часове на месец.

•

Потребителят има възможност да упражнява пълен контрол върху работата на асистента;

•

Финансирането на услугата се осъществява от единен държавен източник на централно ниво;

•

Плащанията за лична помощ покриват всички разходи за организиране на услугата,
включително и осигуряването на допълнителна подкрепа за потребителите, която в идеалния
случай се предоставя от други потребители на лична помощ;

•

Потребителят има водеща роля при обучаването на своите асистенти;

•

Потребителите периодично се отчитат за изразходваните часове на 12 или повече месеца – на
практика това означава, че потребителите имат възможност да „спестяват” неизразходвани
часове, прехвърляйки ги към следващи месеци;

•

Асистентите получават конкурентно заплащане за труда си;

•

Потребителите са въвлечени в контрола и оценката на програмата.7,8

Този вид личната помощ не се представя за първи път пред българската публика и институции.
От Център за независим живот са изготвени и други доклади, които може да намерите в секция
„Наблюдателница“ на www.cil.bg. Въпреки многократно изтъкваните предимства на услугата „лична
помощ“, българите с увреждания продължават да имат „личен асистент“ и то не постоянно, по закон,
а когато има „европейски програми“ за това. Предстои да разберем до колко е ефективна тази услуга.
Идеята на българските потребители за личните асистенти такива, каквито се предлагат в
момента и така, както те ги разбират, е изразена в следните определения:
„Бих казала, че този човек не е нужно да бъде квалифициран в някаква област
(още повече медицинска). Няма нужда от специално обучение, макар да приемам за
допустимо някакво много кратко такова, предоставено от социални служители. Но
главно трябва да бъде обучен от ползвателя на услугата. Трябва да бъде коректен
с добри комуникативни умения, да умее да разграничава приятелски от служебни
отношения.“ 9
„Личен асистент е човека, който оказва личната помощ, а личната помощ е всичко,
което човека с увреждане не може да направи. Личния асистент при нас е тромава
бюрократична система, която реално в много голям процент от случаите не върши
работа или ако върши работа, както в моя случай това е резултат по-скоро от
напасването на хора и попадане на точния човек като асистент.“10
„Личният асистент е човек, който ти помага да си вършиш нещата, да бъдеш
независима.“11

От споделеното е видно, че всеки разбира личните асистенти по своему, а не по закон, и
определено не по Конвенцията и принципите на независимия живот, още по-малко осъзнават
изконното си човешко правото да правят това, което искат.
Принципите, които са водещи и формират концептуалната рамка на настоящия анализ, са:
социалният, а не медицинският модел на увреждането, независимият живот и включването в общността,
които лежат в основата и на „остарялата“ вече – по възраст, а не по съществото си – Конвенция на
ООН за правата на хората с увреждания. Член 19 от този документ, озаглавен „Независим живот и
включване в общността”, признава правото на хората с увреждания да живеят в общността и да имат
същите възможности за избор, както и останалите хора. Едно от основните средства за гарантиране на
това право е личната помощ, както изрично е отбелязано в подточка (б). Конвенцията е юридически
обвързващ документ, което означава, че държавите, които са я ратифицирали, са задължени да
приведат националното си законодателство в съответствие с нейните предписания. А сега следва да
7
8
9
10
11

Виж Рацка, Независим живот и лична помощ в Швеция, стр. 9-20.
http://www.cil.bg/Наблюдателница.html - Оценка на асистентските услуги за хора с увреждания в България
Потребител на услугата „личен асистент“ към Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“
Потребител на услугата „личен асистент“ към Столичната Наредба за „Асистент за независим живот“
Потребител на услугата „личен асистент“ към Столичната наредба и Националната програма
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проследим до колко българското законодателство и българската действителност отговарят на чл. 19 и
на нуждите на хората с увреждания.
Освен преглед на съществуващото законодателство, освен интервютата и проведените
фокус-групи, настоящият анализ отразява становищата на други неправителствени организации
и заинтересовани страни. Усилията за съставяне на библиографска справка на съществуващите
анализи в областта на личната помощ и асистентските услуги в България доведоха до изненадващата
констатация, че няма други изследвания на личната помощ в България, освен тези, които са изготвени
от Центъра за независим живот – Оценка на асистентските услуги в България (2009) и Критична
оценка на услугата „Асистент за независим живот“ на Столична община (2009)12. Макар и от 2009
година, тези анализи си остават актуални, защото нищо не се е променило, освен че се дават още повече
пари за услуги, чиято ефективност – като минимум – би трябвало да бъде оценена по добросъвестен
и професионален начин. Отчетите по програми и бюджетни години, изготвяни от Агенцията за
социално подпомагане изобилстват от количествена информация без никаква оценка на качеството,
въздействието и устойчивостта на услугите. Нито една друга неправителствена организация или
институция не е направила анализ на действащите програми през призмата на човешките права,
социалното включване и развитието на потребителите им.

ДОКУМЕНТАЛЕН АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА УВРЕЖДАНИЯТА
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Документалният анализ включва преглед на няколко ключови разпоредби, които задават
нормативната рамка на действащата социална политика в България. Анализът обхваща преглед
на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)13 и Правилника за неговото прилагане
(ППЗИХУ)14, Закона за социално подпомагане (ЗСП)15 и Правилника за неговото прилагане (ППЗСП)16.
Това са законите, в които са разписани основните разпоредби за правата и придобивките на хората
с увреждания. Закони, които трябва да гарантират основните ценности на независимия живот, на
чиято основа да се изграждат всички политики и социални услуги за хора с увреждания. Закони,
които трябва да бъдат така създадени, че да развиват и подкрепят участието на хората с увреждания
в обществото.
Ако изходим от правилото, че за да бъде работеща една регулация, то нормативният акт, който я
регулира, трябва да съдържа ясно дефинирани ценности и цели, измерими индикатори и механизми
за наблюдение и оценка – все елементи, по които се наблюдава хроничен дефицит в българското
нормотворчество. Така, без да e ясно какво се разбира под понятието „интеграция“ и как се измерва
тя, трудно може да се прецени дали инструментите за нейното постигане са ефективни и ефикасни.
Приоритет на законодателството трябва да са тези принципи, които позволяват на хората с
увреждания сами да управляват, с колегиална подкрепа и публичен ресурс, услугите, които искат
да ползват. Това има за цел тяхното овластяване и по-голяма независимост. Но до колко всъщност,
българското законодателство гарантира интеграцията и социалните услуги за хора с увреждания,
които да водят до социално включване? Откриваме ли някъде ценностите на независимия живот,
които да дават правото на хората с увреждания да водят достоен живот, наравно с другите хора, но
зададени чрез българското законодателство?
Законът за интеграция на хората с увреждания е онзи висш нормативен акт, който казва
какви трябва да са обществените отношения в сферата на уврежданията. Целите, които си поставя
Законът са: равнопоставеност на хората с увреждания; социална интеграция на хората с увреждания
12
13
14
15
16

http://www.cil.bg/Наблюдателница.html - доклади на Център за независим живот
http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 - ЗИХУ
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497213 - ППЗИХУ
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633 - ЗСП
http://lex.bg/laws/ldoc/-13038592 - ППЗСП

и упражняване на правата им; подкрепа на техните семейства; интегриране на хората с увреждания в
работна среда.17 Това е закон, който трябва да отчита всички потребности на хората с увреждания и
всички бариери в средата. Но как да стане това? Говори за интеграция, равнопоставеност, подкрепа,
но къде всъщност разбираме какво означават тези понятия? Как могат да бъдат измерени, така че
да разберем колко ефективни са услугите, които се предлагат на хората с увреждания? Липсата
на отговори прави трудно да се разбере как – според закона – могат да бъдат интегрирани хората
с увреждания. Текстовете, които се отнасят пряко до интеграцията като процес – тук включваме,
образование, достъпност, технически помощни средства и лична помощ – са просто отбелязани.
В закона и правилника към него липсват ясно разписани правила и процедури, което още веднъж
потвърждава констатацията, че законът не е за интеграция на хората с увреждания, а допълнение за
„инвалиди“ към Закона за социално подпомагане.
От гледна точка на услугата „личен асистент“, тя трябва да бъде разписана не другаде, а тук,
защото подкрепата, която се получава от личния асистент служи за включване на човека с увреждане
в общността. Но тук тази услуга е спомената под общото название „социална услуга“. Всъщност, за да
получим повече информация за тази услуга трябва да прибегнем до Закона за социално подпомагане и
Правилника за неговото прилагане. А каква е логиката на това личният асистент да бъде предоставян
като социално подпомагане? Отговорът е еднозначен: ЗИХУ не е закон, който предоставя адекватна
интеграция на хората с увреждания, а продължение на Закона за социално подпомагане с акцент
върху хората с увреждания.
Повече доказателства, за това колко е работещ ЗИХУ и ППЗИХУ може да се намерят в изготвения
доклад „Интеграцията и Законът за интеграция на хората с увреждания“.18 Авторите ясно са разписали
защо този закон не може да служи за интеграция на хората с увреждания и е по-скоро ограничаващ,
отколкото предоставящ правото на хората да водят независим живот, такъв какъвто те искат.
Ако ЗИХУ и ППЗИХУ бяха разработени в съответствие с принципите на независимият живот,
то сега щяхме да виждаме хората с увреждания постоянно в нашето ежедневие и да сме свикнали да
общуваме с тях, а не когато видим човек на количка в метрото с неговия личен асистент за „постоянна
грижа“, да му „сваляме шапка“, защото въпреки системата този човек е активен, не си седи в къщи
и полага усилия да допринася за обществото. Записът в закона, че трябва да има равнопоставеност
и интеграция далеч не означава, че човекът с увреждане усеща тези „блага“ в своето ежедневие.
Постигането им изисква адекватна социална политика, каквато тук липсва. Доказателство за подобна
теза е невъзможността да се намери именно в Закона за интеграция на хората с увреждания, онази
разпоредба, която да покаже, че за да бъде активно включен в общността един човек с увреждане, то
той има нужда от лична помощ като услуга, която го овластява да контролира живота и ежедневието
си. И затова оценката, която дават експертите, работещи с тези закони е:
„Аз пак казвам, социалната политика на държавата, ако трябва да дам оценка ще е
минус 2.“19

Това е мнението на експерт, комуто се налага да работи всеки ден с българското законодателство
и ежедневно се сблъсква с нередностите в социалната политика. Оценката „минус 2“ – според
експерта – е затова, че никъде нищо не е ясно разписано и това още повече затруднява работата.
Като цяло, социалната политика не отговаря на съвременните условия, тя е архаична, унизителна
за хората и разточителна за обществото. В резултат на това неработещо българско законодателство,
„уж“ защитаващо ценностите на независимия живот, на експертите им се налага да обясняват, защо
един човек има асистент, а друг няма. Това е така, защото няма адекватна държавна политика за лична
помощ, регламентирана със закон.
Потребителите, от своя страна, искат да видят реализирана политика, която предлага подкрепа,
17 http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 - Цел на ЗИХУ, чл.2
18 http://www.cil.bg/userfiles/library/otdelni/integratsiqta_i_zakonut.pdf
19 Главен експерт към район в Столична община
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за да живеят по „собствена воля“. Същевременно равенството, за което се говори в този закон,
става още по-спорно, когато става дума за личните асистенти. Както вече стана ясно, тази услуга е
включена под общото название „социални услуги“, където са изброени още медицинска и социална
рехабилитация; образование и професионално обучение; трудова заетост и професионална реализация;
достъпна жизнена и архитектурна среда; социални услуги; социално-икономическа защита; достъпна
информация – като всички изброени взети заедно трябва да предоставят възможност за интеграция
на хората с увреждания20.
Всъщност, законът, в който са регламентирани правото и достъпът до услугата „личен асистент“
е Законът за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Това е нормативната основа,
която регулира обществените отношения, свързани с гарантирането на правото на хората с увреждания
в България да получават социално подпомагане чрез социални помощи и социални услуги21. Но защо
е необходимо личният асистент да се регламентира като социална помощ, а не като човешко право,
каквото е зададено в Конвенцията? Една от целите на този Закон, която най-пряко засяга нашия анализ
е тази, която гласи, че държавата трябва да подпомага гражданите, които без помощта на другиго, не
могат да задоволят своите жизнени потребности; държавата оказва подкрепа за социално включване
на лицата, които получават социални помощи, и на лицата, които ползват социални услуги. При
внимателен прочит на тези цели лесно се установява противоречие с Конвенцията на ООН за правата
на хората с увреждания, защото не е необходимо само лицата, които получават социални помощи и
ползват социални услуги да ползват услугата, личен асистент. В определението за личен асистент,
споменато по-горе, се говори за грижа, а не за подкрепа, предоставяна в обем колкото и когато има,
а не когато трябва. За съжаление прави впечатление, че социалното участие и включване на хората с
увреждания не е ценност, върху която да е изградено българското законодателство.
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Прави впечатление, че даже в самия Закон за социално подпомагане не е разписано правото
на личен асистент. В частта „Социални услуги“, чл. 1622, се дава определение какво представляват
социалните услуги, а именно „… дейности в подкрепа на лицата за социално включване и
самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността
и в специализирани институции“23, но никъде не е посочено, че тук имаш право на личен асистент.
Само в ал. 7, към този член се посочва, че видовете социални услуги в общността се определят в
Правилника за неговото прилагане (ППЗСП). Тук се разграничават два вида социални услуги – в
общността и в специализирани институции. В ППЗСП, личният асистент попада в групата услуги,
които се предоставят в общността. Освен това и определението, което се дава за личен асистент не
показва какво точно представлява тази услуга – как трябва да се предоставя, на кой се предоставя,
какво трябва да прави асистентът, как се избира асистент. Това се определя индивидуално и различно
за всяка програма. Няма единно разписани принципи на това какво трябва да представлява личната
помощ.
Като заключение може да кажем, че в нито един нормативен акт – ЗИХУ и ЗСП, както и в
правилниците за тяхното прилагане – не се реферира към принципите на независимия живот и
правото за водене на активен живот в общността. В българското законодателство залягат всякакви
принципи за социално подпомагане, но не и тези, които позволяват качествено приобщаване на хората
с увреждания в ежедневието на избрани от тях общности. Ограничения се поставят от всякакви
институции и най-малко овластен остава самият потребител.

20
21
22
23

http://lex.bg/laws/ldoc/2135491478 – ЗИХУ, чл. 4 – Интеграция на хората с увреждания
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134405633 - ЗСП - чл. 1
http://lex.bg/laws/ldoc/2134405633 - Закон за социално подпомагане (ЗСП)
http://lex.bg/laws/ldoc/2134405633 - ЗСП

АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ЛИЧНИ
АСИСТЕНТИ
Както вече стана ясно, като гаранция за правото на хората с увреждания да функционират
активно и автономно в ежедневието си, държавата прави опити да предлага „личен асистент“ като
социална услуга. Тя има за цел да съдейства на хората с увреждания да преодоляват препятствията
в ежедневието им, които са различни за всеки човек и зависят от индивидуалните му потребности.
За някои това означава съдействие в сутрешния тоалет, за други – придружаване и съдействие на
работното място, а за трети – 24-часова помощ, за да водят нормален живот.
Какви асистентски услуги съществуват в България? С пълните си наименования социалната
услуга „личен асистент“ се предоставя от следните инструменти – Национална програма „Асистенти
на хора с увреждания“24 (НПАХУ); Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистенти за
независим живот“25 (АНЖ) и проектите, които се финансират от Европейския съюз по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“26 (ОПРЧР). „Наличието“ на няколко програми е поредният
израз на една демагогия – хората хем имат право на избор, хем нямат, защото всяка от тях има
ограничения, но са построени на един и същи принцип – не потребителят на услугата контролира
предоставянето й, а някой друг; човек не получава онова, от което сe нуждае, а това, което предлага
програмата. Има няколко програми, но изборът си остава ограничен. Как се получава това?
В тази връзка запитахме експертите, защо е необходимо асистентските услуги да се предлагат на
три нива. Отговорите варираха от „защото държавата няма пари“ през „защото асистентските услуги
не са регламентирани със закон“ до „защото държавата не може да се справи и търси алтернативни
пътища“. Друго обяснение може да бъде и пасивната позиция, която държавата предприема при
условие, че една голяма част от асистентските услуги имат външно финансиране. Един от отговорите,
които ни направи впечатление твърди, че това е така
„защото всички предоставят различни ценности – Столичната наредба се опитва
да предостави подкрепа за голяма част от тези хора с увреждания, които искат
да работят и да учат и плюс това самата програма е много гъвкава и позволява
отпускането на повече часове, но се предоставя само в София, Оперативните
програми поемат хората от цяла България и се предоставят на тези, като покрива
различни нужди, а Националната програма е за крайно нуждаещи се и в тази връзка
критериите за кандидатстване и предоставяне на услугите са различни27“

Представяйки ви различните схеми, по които хората с увреждания могат да кандидатстват за личен
асистент, целим да откроим както сходствата, така и различията между тях; да потърсим причините,
поради които една е по-добра от друга. Едно е сигурно: в по-голямата си част те противоречат на
принципа за независим живот залегнал в чл. 19 в Конвенцията на ООН, а онова, което предоставят
като услуга, не отговаря на потребностите на самите потребителите.
В момента на национално ниво асистентските услуги за хора с увреждания се предоставят по
следните схеми:

24
25
26
27

•

Наредба на Столична община за предоставяне на социалната услуга „Асистенти за независим
живот“;

•

Определение – „Асистенти за независим живот“ е социална услуга за компенсиране на
дефицита при хора с трайни увреждания и затруднения при активното им социално включване
и в ежедневното обслужване и допълват разнообразието от социални услуги в общността,
както следва: „Асистент за независим и активен живот“ е социална услуга за компенсиране

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=35 – НП АХУ
http://sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=87 – НН АНЖ
http://www.eufunds.bg – ОПРЧР
Главен експерт
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на дефицита на пълнолетни лица с трайни увреждания и „Асистент за независимо детство“ е
социална услуга за деца с трайни увреждания28;
•

Ползватели: потребители навършили 18 годишна възраст, имат 90 и над 90% трайно намалена
работоспособност с определена чужда помощ, притежаващи валидно решение на ТЕЛК и
НЕЛК; имат постоянен адрес в Столична община и не са ползватели на сходни услуги;

•

Оценка на потребностите: изготвяне на „Анкета за потребностите“;

•

Ползвателите на някоя от услугите АНЖ може да избира самостоятелно или съвместно с
доставчика своя асистент. Сключва се споразумение между тях.

♦♦ Ползвателите управляват работното време и дейностите на асистентите си;
•

Асистент за независим живот са: пълнолетни български граждани, които не са поставени под
запрещение, не е осъждан и няма трайно намалена работоспособност;

•

Бюджетът се осигурява от Столична община; услугата се предоставя до изчерпване на
предварително определените за това средства на лицата, получили сумарно най-много точки.

•

Над 6 млн. лв.29 за 2015 г.– часова ставка 3.50

•

Включените кандидати за ползватели на социалната услуга „Асистент за независимо детство“
от 01.01.2015 г. са 378 деца, а чакащите са: 245 деца30

•

Включените кандидати за ползватели на социалната услуга „Асистент за независим и активен
живот“ от 01.01.2015 г. са 520 потребители, а чакащите са: 289 потребители31

♦♦ Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“
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•

Цел – предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания или тежко болни
самотни хора чрез осигуряване на заетост на безработните лица като лични и социални
асистенти;

•

Дейността „Личен асистент“ цели осигуряване на заетост на безработните лица за облекчаване
на положението на семейството, в което има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от
постоянни грижи;

•

Хора имащи право на Личен асистент – лежащо болни хора, които имат 90 и над 90% трайно
намалена трудоспособност и се нуждаят от чужда помощ; децата до 18 годишна възраст,
които имат нужда от определена странична помощ и лица и деца, които са изведени от
специализираните институции за лица с увреждания;

•

Лични асистенти трябва да са безработни, да отговарят на условията на чл. 9 от ППЗСП;
роднини; трябва да живеят в едно и също населено място с потребителя; трябва да не са
придобили право на пенсия; асистентите, които полагат грижи за изведени от специализирани
институции, трябва да отговарят само на критерия да са безработни;

•

Сключват се трудови договори с лицата, наети по дейност „Личен асистент“;

•

Дейността се реализира на територията на цялата страна от териториалните структури на
АСП – дирекциите „Социално подпомагане“

•

Дейността „Личен асистент“ се финансира от Държавния бюджет;

•

Асистентите се назначават до 4 часа – часова ставка над 2 лв.

28 http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=35 – АНЖ – Глава първа, Общи
положения, чл. 2
29 По данни на експерт на Столична община
30 http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=53
31 http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=393&Itemid=53

•

През 2015 г. на 3 068 безработни лица от страната е осигурена заетост в дейност „Личен
асистент“. Асистентите на деца са 994. Има изготвени 145 становища за включване по
изключение32.

♦♦ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Алтернативи и Нови алтернативи33
•

Насочена е към намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; целта е
намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството
на живот на възрастните болни лица и хора с увреждания;

•

Целеви групи – хора с увреждания, с ограничения или в невъзможност за самообслужване,
хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; семейства на деца, с
увреждания и самотно живеещи тежко болни лица;

•

Ще се реализира на принципа „индивидуален бюджет“ индивидуално организиран във
времето;

•

Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, в партньорство с 264 общини и
23 района към Столична община;

•

Няма ограничения кой да бъде асистент;

•

Бюджет - Алтернативи – 2015 г. – 12 733 165,23 лв. – 258 общини и 23 района на Столична
община – в сила от 23.01.2015 г. в продължение на 12 месеца се предоставя услугата34

•

Общата стойност на проекта „Нови алтернативи“ – 64 966 534, 16 лв. Проекта се реализира в
28-те области на страната, като партньори са всичките 264 общини и 23 района на Столична
община. Продължителност 13 месеца35.

•

Наети лични асистенти – 14 762 и 15 661 потребители36.

•

Общата продължителност на този проект е 4 години. „Подкрепа за достоен живот“ е найдълго изпълняваният проект по Приоритетна ос по ОП РЧР 2007-2013 година37.

Представените до тук програми целят – поне на декларативно ниво – да обслужват нуждите
на една не малка част от хората с увреждания в България. От тук идва и голямото желание да се
кандидатства по програмите, независимо колко ефективни или неефективни са спрямо принципите
на независимия живот и социалното включване, важното е, че все пак има услуга, която да им помага
с каквото може. Независимо към коя от трите програми са кандидатствали потребителите, всички
бяха попитани дали са доволни от услугата „Личен асистент“ и до колко тя е променила начина им
на живот.
Голяма част от хората с увреждания ползват роднините си за асистенти и – по естествен начин
– споделят:
„То нямаше никаква разлика, това са грижи, които майка ми полагаше така или иначе
за мен.“

Причината за ползване на услугата чрез роднини е достъпа до финансов ресурс, с който се
32 http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=12&s1=207&selid=207 – отчет
за дейността на АСП за 2015 г.
33 http://ophrd.government.bg – това са последните програми, които се предоставят и които ще са обект на нашето
изследване
34 chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html
35 http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=12&s1=207&selid=207 –
отчет АСП, 2015 г.
36 http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=12&s1=207&selid=207 –
отчет АСП, 2015 г.
37 Пак там - отчет на АСП, 2015 г.
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допълват доходите на домакинството, т.е. адресира се бедността, а не зависимостта и социалното
изключване на хората с увреждания. От гледна точка на финансирането, добре е да се наложи
ограничение за роднините в ролята им на асистенти. От гледна точка на целите, които обслужва
асистентската услуга – подкрепа и овластяване за независим живот – роднините по-скоро могат да
препятстват процеса, отколкото да го стимулират. Но това е нещо, което трябва да се прецени от
самия човек и с кого той ще се чувства най-добре от гледна точка на неговото развитие и социално
включване.
Има и такива потребители, които споделят, че благодарение на асистентите са станали много
по-активни. Това се отнася за програми, които предоставят една идея по-голяма свобода на своите
потребители, но не достатъчно за постигане на независим живот и активно участие във всекидневни
ангажименти по техен избор. Това ни споделя и едно младо момиче, потребител на услугата,
предлагана от Столична община:
„Тая активност, която имам с асистента ми ме е спасила от много тежки последствия
по отношение на развитието ми… Сега правя каквото искам.“38

Но за да се стигне изобщо до оценка на качеството на използваните услуги, трябва да се мине
през целия процес, анализирайки го през принципите на независимия живот и личната помощ, такава
каквато тя трябва да бъде, и по отношение на следните фактори: достъп на потребителите до услугата;
достъп на самите асистенти; процедура по кандидатстване; оценка на потребностите; подбор на
асистентите; договорни отношения; брой асистенти и работно време на асистентите; задължения на
асистента; заплащане; контрол на работата на асистента; подкрепа.
Достъп на потребителите до програмите
(ТЕЛК/НЕЛК)
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≠

Достъп на потребителите независимо от
медицинската диагноза

Достъпът до която и да било от асистентските услуги зависи от процента на загубена
работоспособност. И за трите схеми се кандидатства с представяне на ТЕЛК решение. Всички
потребители на асистентски услуги имат решение на ТЕЛК, което невинаги означава наличие на
увреждане и нужда от допълнителна подкрепа за справяне с ежедневието. Такъв пример ни се
предоставя от експерт към голяма община:
„Тя бабата има повече от един или два магазина, от които взема наем и ме тормози,
че има ТЕЛК, има и инвалидност. Тя беше включена в предната програма, но с помалък брой часове. Сега пак подава документи и няма реална нужда, но тя с този
нейния висок ТЕЛК ще има и ще вземе мястото на някой, който се нуждае повече. Но
тя казва: държавата ми е длъжна.“

Това сигурно е един от малкото примери, в които хората нямат реална нужда от личен асистент,
но по някакъв начин чувстват, че някой им е длъжен. И след като представи ТЕЛК с висок процент
загубена работоспособност, реално погледнато „краде“ асистента, на този потребител, който не
може да стане от леглото си. Но заради грешната оценката на някой друг не се определят реалните
потребности. От тази гледна точка и трите схеми са ограничаващи, тъй като наблягат върху решението
на ТЕЛК „с право на чужда помощ“, а не върху правото да човека с увреждане да получи асистентска
услуга чрез отчитане на индивидуалните нужди. Личният асистент трябва да е механизъм за подкрепа
и овластяване на хората с увреждания да водят независим живот. Но докато наличието на ТЕЛКрешение е основен критерий за достъп до асистентска услуга, то свободата и независимостта на
хората ще си остане в „светлото бъдеще“, макар и да им принадлежат по право. От тази гледна точка,
достъпът до лична помощ и асистенти трябва да се определя от индивидуалните потребности на
човека с увреждане, а не от процента трайно намалена работоспособност.
Ограничения за асистентите
38 Потребител на ЛА към Софийската наредба

≠

Възможност всеки да бъде асистент

Всеки потребител трябва да има правото сам да избере асистента си, независимо дали той е
пенсионер, студент, безработен или ангажиран на още едно работно място. Две от програмите
предоставят тази гъвкавост за набиране на хора като лични асистенти – столичната наредба и
програмите към ОПРЧР. Това позволява на общините да изготвят предварителен списък или така
наречените „банки“ от асистенти, из между които, ако потребителите нямат предварително избран
асистент, може да избират от тях.
Принципно погледнато всеки може да бъде асистент на човек с увреждане, стига да иска и да
има кой да го припознае като асистент. И като всяко трудово взаимодействие, това между човека с
увреждане и асистента предполага взаимно харесване и напасване, установяване на правила и режим
на работа, минава през успешни и неуспешни срещи. Това трябва да се разглежда като професия, за
която всеки, който се чувства подготвен, може да избере за своя работа.
Наличието на ограничения за асистентите в някои от действащите схемите затруднява хората с
увреждания, принудени да правят своя избор от „банката“ с асистенти, които отговарят на определени
формални условия.
„Съвсем случайно стана с него срещата. Търсих си и ми предложиха едно момче.
Дойде в къщи, аз се правех на строг и той каза: добре, ще ти бъда асистент. И после
се оказа много готин пич. После, когато следващия път търсих беше миналата
година. Може би над десет срещи направих. … Асистента е много важно хем да бъде
асистент, хем да оказва тази сила, хем в същото време да бъде дискретен, трябва да
бъде незабележим.“39

Когато се кандидатства за тази работа, разбира се трябва да има някакви критерии. Но условията
трябва да се поставят от самия потребител, както в посочения пример, човекът е определил своите
критерии при избор на асистент. Изборът на асистент е част от овластяването на човека с увреждания,
който поема отговорност както за предоставяната му услуга, така и за живота, който живее.
Това е възможно, когато схемите са гъвкави и позволяват на човека с увреждания да си избере
асистента без формални ограничения, какъвто не е случаят с Националната програма „Асистенти на
хора с увреждания“, по която друг освен роднина не може да кандидатства. Освен това, роднинатаасистент трябва да бъде безработен, защото основна цел на програмата е да осигури заетост на
трайно безработни, ангажирани с грижа за човек с увреждане, което е препятствало тяхната трудова
реализация и натрупването на трудов стаж. И накрая, домакинството на човека с увреждане трябва
да отговаря на изискванията и критериите за достъп до социално подпомагане, т.е. да бъде в крайна
бедност.
Комплексно разгледана, асистентската услуга по националната програма „Асистенти за хора с
увреждания» е схема за социално подпомагане, а не механизъм за независим живот и овластяване на
ползвателите. И затова като извод е следното изказване за асистентите към Националната програма:
„Асистентите към Националната програма, са просто доволни, че имат някаква
заетост. Полагат грижи и получават някаква заплата, защото са по цял ден в къщи
с грижи за дадения човек40.“

Нещо повече, съвкупното прилагане на така подбраните изисквания води до задълбочаване на
взаимната зависимост „човек с увреждания – роднини“ в домакинството, превръщайки семейните
отношения в делови, при които възможностите за управление на асистентската услуга са почти
нулеви – трудно е да се управлява родител или роднина.
В даден момент на потребителя ще му се наложи да остане сам и той ще се окаже неподготвен
за справяне с живота сам или с помощта на други хора. Следователно ние попитахме и потребители,
39 Потребител на личен асистент към ОПРЧР
40 Главен експерт към териториална дирекция „СП“, малка община
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и асистенти, какви са опциите за живот след време. И без много изненада за нас, те единодушно
отговаряха: „ами в институция“, „в някой дом ще отиде“41. За това от гледна точка на социалното
включване на потребителя, това което се предлага е ограничен процент от часовете да се ползват от
родителите. И това да се наложи като изискване още при самото кандидатстване. И когато те самите,
родителите, роднините разберат, че системата ги ограничава, ще им се наложи да приемат идеята и
ще си променят нагласата, че те не винаги са най-добрият вариант и трябва да бъдат родители, а не
лични асистенти.
От друга страна тя е неуспешен опит да се подобри официалната статистика по заетостта чрез
изваждане на роднините-асистенти на хора с увреждания от списъците на безработните. Практически,
асистентската услуга може да бъде генератор на реална пазарна заетост, стига да се проектира,
прилага и контролира като нормална търговска дейност, в която има търсене на услуга от страна на
хората с увреждания, предлагане от страна на асистентите и източник на финансиране – държавата
като гарант за човешки права. Изводът сам се налага: схемата на услуги по националната програма е
в пълно противоречие с принципите и механизмите на личната помощ като международно установен
инструмент за независим живот и овластяване на хората с увреждания.
Оценка на потребностите по документи

≠

Оценка на потребностите чрез диалог

Оценката на потребностите е ключов елемент от цялостната схема за лична помощ, от който
зависи броят часове за ползване на асистент. Най-често тя се осъществява чрез анкета, проведена от
социални работници.
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По наредбата на Столична община потребностите на кандидатите за асистент се определят по
точкова система, която служи за крайно класиране и определяне на това, кой ще има и кой няма да
има асистент. Използваният за целта инструмент е стандартизирана анкета, която покрива различни
видове дейности. Според един от респондентите (млада, активна жена) голяма част от дейностите,
които тя изпълнява не попадат никъде във вече изготвената анкета. Нейният отговор на въпроса:
„какво трябва да представлява, според теб оценката“, беше:
„Много ми се иска всеки да може да си я прави сам за себе си. Когато се подава такова
заявление за включване в подобна програма, да не е стандартизирана анкета и всеки
да напише в един формуляр свободен текст. Заради стандартизираната форма много
от дейностите ми не попадат в посоченото.42“

Иначе казано, включително и според мнението на този потребител, оценката на потребностите
трябва така да бъде направена, че да отразява реалните обстоятелства в живота на индивида и
ограниченията, които изискват компенсиране чрез асистентска услуга. На първо място това са
базисните потребности, свързани с физическа мобилност, лична хигиена, храна и физиологични
нужди. На второ място могат да бъдат поставени дейностите, свързани с личностно развитие
– образование, обучение, трудова реализация. И не на последно място по важност са нуждите от
социални контакти – приятели, семейство, гражданска активност.
Докато оценките се извършват чрез анкети с конюнктурна подредба на приоритетите, винаги ще
се намери начин да се „излъже“ системата и да се стигне до следната ситуация:
„Има хора с по 200 часа, което е абсурдно. Аз станах свидетел на следната ситуация,
когато си подавах документите. До мен беше един господин, който видимо няма
физическо увреждане, а с него беше една жена, която му казваше какви документи и
договори има. И той вика, аз даже не знам какво има в този договор и тя каза, че не
му и трябва.“43

Защо е необходимо да се стига до описания казус? Защото максималният брой точки в анкетата
за „физическо състояние“ е 29, което би означавало, че човекът не може да прави нищо сам и ползва
41 Асистент към Националната програма
42 Потребител на Столичната наредба
43 Преразказ на потребител към Столичната наредба

техническо помощно средство. Точките за трудова и учебна дейност в същата анкета са по 40.44
Трудно може да се обясни логиката на едно очакване някой да си намери работа и да я запази, ако
не може да стане от леглото си, да се измие, облече и придвижи до работното място. Затова хората
са принудени по посягат към фиктивни договори и бележки за социална активност, които само по
формални критерии, а не заради реалните им потребности, осигуряват достъп до една жизнено важна
услуга за справяне с предизвикателствата на ежедневието.
Колкото и спекулативно да звучи, в тази подредба няма логика, различна от конюнктурната:
държавата е обявила за свой приоритет заетостта на хората с увреждания, Столична община съдейства
чрез предоставяне на услуги и отчита – но не постига! – високи нива на заетост по документи, т.е.
представени договори при кандидатстване за услугата.
Експерти твърдят, че това всъщност е „състезание за повече часове“ наложено от самите
потребители и отказват да поемат каквато и да било отговорност, твърдейки, че това се контролира
с проверки и санкции. С или без „проверки и санкции“, системата за оценка на потребностите е
грешна и причина за това е фактът, че човекът с увреждане и ценностите на независимия живот не
са политически приоритет. Важен е крайният резултат, който се свежда до намалена безработица,
ангажиране на повече лични асистенти и обслужване на повече хора с увреждания, т.е. чисто
количествени измерители. Никой не търси изход от зависимостта и мизерията поради наличие на
увреждане, защото политиката не предполага осигуряване на възможности пред хората с увреждания
сами да определят житейския си път, в това число като оценят потребностите си, като изберат
асистентите си, като управляват тяхното време и работа.
Процесът на оценка на потребностите разкрива още едно печално обстоятелство, а именно липса
на разбиране за принципите на независимия живот в работата на социалните работници. Самите те не
са обучени да оценяват реалните потребности на хората с увреждания, да преговарят с клиентите си,
да оказват подкрепа за израстване на самите клиенти, каквото е призванието на професията „социален
работник“. Понякога се намесва криворазбрано разбиране за „помощ“ от страна на някои социални
работници, които нарочно дават повече точки н кандидатите, от една страна, за да бъдат включени в
услугата, но и за да имат получат повече часове. Това е крайно спорно поведение от професионална
гледна точка, но неизбежно докато има точкова система за оценка и ограничен достъп до услугата:
„Идва жената, направи ми я [оценката] и каза, че ще ми пише максималния размер
на точките, ако са били точки. Направи си там каквото трябваше да направи и каза,
каквото зависи от мен ще го направя. Отиде, подаде го това и после се мина време и
се разбра, че не съм одобрен. Но бяха ме класирали на 96 място, мисля, че беше. И аз
й звъннах и тя беше учудена и вика: аз не знам как стана така, чудя се, защо не сте
одобрен, аз вика съм написала максималното каквото трябва да се напише, защото
то е видно, че имате нужда от толкова нещо. А имаше хора, на които по нищо не им
личеше, че имат нужда от такъв асистент, а са го получили.“45

Горното свидетелство показва, че повечето точки не гарантират включване в услугата. От друга
страна, отпускането на повече часове за потребителя, осигурява по-високо заплащане за асистентите,
което отново ни връща към темата за парите и следния диалог с един социален работник:
„Интервюиращ (И): Добре, ако човек не мине на социална оценка какво се случва?
Респондент (Р): Ако не мине на социална оценка, какво се случва?
И: Получава едни пари. Ами ако не я мине?
Р: Ами не ги получава.“46

Понякога системата допуска изключения, които позволяват на екипа по програмата да прибягва
до „магии“, така че повече хора да бъдат включени като потребители на услугата. От миналата
44 Наредба на Столична община за предоставяне на услугата „Асистенти за независим живот“, Приложение 1.12
(http://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=383379&b=0)
45 Бивш потребител на ЛА
46 Експерт към териториална дирекция „СП“, малка община
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година при оценката на потребностите по оперативните програми е дадена възможност и на екипа
да определя броя часове за ползване на услугата. Така, въпреки оценките на социалните работници,
експертите по програмата на място също са имали право на преценка, което е довело до включване
на повече хора в и без това е ограничената като ресурс програма. Ето така, миналата година в една
средна община се случва следното:

		

„Р1: Тогава за пръв път миналата година влезе в сила, това, което е часовото
обслужване по преценка на екипа. Т.е. екипа да реши кой колко часа – 4, 5, 7 или 8
часа. Като 8 не се допускаха. Това беше изрично указание упоменато. Ние тогава
направихме в полза на потребителя. Одобрените, които бяха на 6 и 7 часа ги помолихме
да освободят по един час по тяхно желание.
Р2: Имахме отпуснати часове за около 70-80 потребители, а ние вкарахме 109.
Р1: Преценихме, че на едно лице, дали ще са 5 или 6 часа помощник в къщи, за него е
долу горе едно и също. Но този един час, от няколко човека по един час, ние вкарахме
още един и още един.“

Експерт към Столична община, който работи по изпълнение на Наредбата сподели мнение, че
преобразуването на точките в часове и събирането на едни „хартии“ всяка година се е превърнало в
надпревара между самите потребители, за да може всеки да получи повече точки и да бъде класиран.
Принципно погледнато, подобно състезание не трябва да има, защото въпросните точки би следвало
да отразяват реалната възможност на даден човек да се справя или не с определена дейност. От тази
гледна точка, независимо за коя програма говорим, извършването на оценките на потребностите
трябва да става на базата на диалог между потребителя и представители на финансиращия орган.
Също така резултатът от оценката на потребностите трябва да се формулира като брой асистентски
часове на месец, които са необходими на потребителя, за да води независим живот в общността.
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Подбор на асистентите

≠

Пълен контрол при подбор на асистента

Много важна част от живота на хората с увреждания играят онези, които те ще си изберат
за лични асистенти. До каква степен обаче им е дадено правото да си изберат сами асистентите?
Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ поставя условие за личния асистент да
бъде роднина. Именно роднината подава документи за включване в програмата, а не потребителят.
Т.е. ако някой реши да кандидатства, то това е асистентът-роднина.
Понякога обаче не само програмата налага ограничения при подбора на асистент. За това
допринасят и нагласите на самите роднини, които мислят, че те ще се справят най-добре с грижите за
своя родственик с увреждане. Именно асистент по една от програмите споделя:

		

„Такива хора най-добре се чувстват със своите близки. С чужд човек няма да свикне.
Аз си мисля, че няма да свикне. Аз си мисля, че няма да й хареса, защото все пак ние
сме сестри.“47

Тази нагласа се потвърждава и от изказване на една от майките, която се води асистент на детето
си с аутизъм и винаги е била негов асистент:

		

„Как да наема друг асистент, той е дете с аутизъм, той няма да приеме друг човек.
Просто няма как. Няма как. Самият той се разстройва.“48

Този подход задълбочава зависимостта на човека с увреждане от семейството и роднините,
превръща го в непреодолима тежест за всички и нерядко води до разпад на семейството. Да не
говорим, че е в пълно противоречие с принципите на независимия живот и личната помощ, според
които всеки човек е в правото си сам да избира кой да му съдейства в ежедневието.
47 Личен асистент към ОПРЧР
48 Майка, бивш личен асистент на детето си към ОПРЧР

Но има и случаи, в които роднините не искат да са асистенти на децата си, но просто не виждат
друга опция сред предлаганите програми. Това ни сподели майка, която е асистент на детето си към
оперативните програми:
„Аз съм в постоянен затвор, 24 часа, а не искам. Да не мислиш, че искам 24 часа да съм
в къщи. Не искам, но нямам друга възможност, защото програмата не ми осигурява
друга възможност.“

Всъщност, единствената по-гъвка схема е тази по Софийската наредба, която предоставя
възможност на потребителя сам да посочи кой иска да му е личен асистент, в тва число и роднина.
Главен експерт към Наредбата споделя, че за миналата година от 553 потребители, при децата над
90% от асистентите са родители, защото те казват, че няма друг, който да се грижи по-добре за децата
им и все още продължават да смятат заплащането като допълнителен доход. При възрастните броят
на родителите-асистенти е около 60%.
„Същинският казус е насърчаване за наемане на външен асистент. Сама знаете,
че фактически нямаме формиран пазар на асистенти, примерно някой има нужда и
се обръща към някой или организация и получава асистент. Няма и нагласи затова
външен човек да бъде асистент.“49

Оперативните програми, реално погледнато, не налагат ограничения при подбора на асистент, но
въпреки това процентът на наетите извън семейството е много малък. Към избора и ангажирането на
асистент трябва да се подхожда като към подбор на персонала в едно търговско дружество – поставят
се условия, правят се интервюта, пробват се няколко човека докато се попадне на най-подходящата
кандидатура. Това изисква мениджърски умения, каквито повечето хора с увреждания не притежават
и нито една от действащите програми не предвижда обучение на хората с увреждания за управление
на личната помощ. Според принципите на личната помощ, асистент може да бъде всеки, когото си
избере човекът с увреждане. При адекватно организирана лична помощ, независимо от източниците
и каналите на финансиране, потребителите трябва да имат пълен контрол при избора на асистента си.
Договорни отношения между потребителя и
асистента

≠

Подписване на договор между потребителя и
финансиращия орган

След намирането на асистента идва и ред на договорните отношения. Един от въпросите, които
се поставят тук е какви отношения следва да бъдат уредени. Договорът по Националната програма
се подписва от съответната дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП), но не с потребителя, а с
асистента. При останалите две схеми потребителят подписва договор с работодателя (ДСП, или
Столична община), но водещата роля по време на договарянето се поема от експертите. Това, което
прави човекът, одобрен за получаваме на услугата, е да отиде и да подпише вече готов договор.
Той самият няма възможност да изкаже мнение, да поиска промяна или други условия, защото те –
условията – са еднакви за всички и не се създават според индивидуалните случаи. Повече гъвкавост
в това отношение дава столичната наредба, защото позволява сключване на споразумение между
потребителя и асистента. Към момента много малка част от потребителите разглеждат като реална
възможността за пряко договаряне и подписване на договори с асистентите, защото това означава
и повече отговорности. Страхът от поемане на отговорност също е обясним – досега никой никога
не им е възлагал самостоятелно подписване на договор и поемане на отговорност за работата на
асистентите си. Факт е, че нито една от трите програми не дава възможност за сключване на директен
договор между потребителя и асистента. При все това има и такива, които не са съгласни със сегашната
политика и искат договорите да се подписват между двете заинтересовани страни:
„Аз искам само още нещо да споделя от моя личен опит, защо аз не освободих съпруга
си от ролята му на асистент, защото с пари без пари, той много се грижи за мен. Аз
без него съм загубена. Мина ми през ума, че след като не мога да намеря човек, някаква
49 Главен експерт по Софийската наредба
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личност, която да ми чисти, мога да наема фирма да ми чисти. Да идва една жена. И
се оказа, че парите, които аз в момента получавам за личен асистент не ми стигат
да наема фирма, от която жена да идва един път в седмицата, не два или три пъти, а
един път в седмицата. Първо. Второ, нямаше как да плащам на тази фирма, защото
парите ги получава човекът, който е сключил договор, моят асистент с общината, а
не с мен. Аз не получавам парите.“50

Идеята договорите да се подписват между потребителя и асистента с посредник съответния
финансиращ орган не беше приета много добре от експертите и по трите схеми; всички казваха,
че потребителите не са готови за такава стъпка. Същевременно и интервюираните потребители не
бяха мислили за подобен вариант, просто защото за тях е по-важното да имат помощ в ежедневието.
Получили такава помощ чрез асистент, малцина да се замислят за ограниченията, които им налагат
авторите на различните схеми. И не на последно място е фактът, че поемането на отговорност за
избора на асистент, за неговата работа, за управлението на времето, е сериозно предизвикателство, за
което хората с увреждания не са подготвени.
Ограничен брой асистенти и работно време

≠

Неограничен брой асистенти и работно
време на асистентите

Много важни за един потребител с увреждане са часовете, които му се отпускат за ползване на
асистентска услуга. И трите схеми регламентират ограничено работно време за асистентите, което
противоречи на идеята за лична помощ и независим живот. Към Националната програма часовете,
които сега се предоставят, или поне, за които се подписват договори са 4 или 6 часа, но не и за 8 часа.
Това е всеки ден без събота, неделя и празнични дни. Тук потребителят всъщност даже не може да
усети наличието на тези 4, 6 или 8 часа, защото неговият роднина асистент е с него през цялото време.
Към оперативните програми също се предоставят определен брой часове – 4, 6 или 8 часа на ден.
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Как всъщност се определят часовете? Управляващият орган по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ – Агенцията за социално подпомагане – отпуска общ брой часове за съответната териториална
дирекция „Социално подпомагане“, където тези часове се разпределят по 4, 6 или 8 часа дневно на
потребител и се определя броят на потребителите. Този подход не отчита реалната ситуация, при
която даден потребител може да има нужда от 10 часа дневно. Попитахме експерт към ОПРЧР дали
не е редно часовете да се определят според нуждите на потребителя. Отговорът, който той ни даде,
беше следния:
„По принцип да. Аз не знам как става това нещо с тези програми. Значи при нас те ни
изпращат едно запитване, нали от колко души имате нужда. И ние примерно казваме,
имаме 70 молби подадени, чакаме още, евентуално искаме още места. Сега логично е
ако сметнеш 100 места, по 8 часа и колко дават на месец. Значи за целия период, за
една година ще дадат за толкова месеца толкова часа. Те ти пращат една трета от
тези часове. Не знам на какъв принцип ги разпределят тези часове?“ 51

И това не е единичен случай, друг експерт споделя:
„Друго, което настоявам да отбележа е, че никой никога не ни попита каква ни е
реалната нуждата от часове и лични асистенти като бройка.“52

Единствено Столичната наредба позволява по-голяма гъвкавост, защото позволява до 200
часа, като потребителят сам решава как да ги разпредели в рамките на месеца. Потребителят има
право да избира и до 5 асистенти, но експерт от Столична община сподели, че от 553 потребители,
реално от възможността да ползват над един асистент са се възползвали само двама потребители. По
Националната програма и Оперативните програми може да се ползва само един асистент, независимо
50 Бивш потребител на АНЖ по Столичната наредба
51 Експерт Социални дейности, голяма община
52 Експерт социални дейности, малка община

от това, че потребителят може да се нуждае от повече хора с различни функции (примерно, един да
помага за поддържане на домакинството, а друг – за местенето му от и на инвалидната количка).
„И: Какъв човек ти трябва – мъж или жена?
Р:Значи най-добре е и да са двама души, защото наистина ми трябва човек, който да
ми поддържа хигиената, да измие прозорците, да изпере, трябва ми човек, който да
ми запали парното. Трябва и ми човек, който да е с мен извън вкъщи?“53

Логичният въпрос след това беше: „А програмата позволява ли ти двама асистенти?
„Само един и затова е толкова трудно, затова се примирявам на това, което имам.
Колкото дават толкоз.“

И трите схеми противоречат на принципа, според който „потребителите решават кой ще работи,
какви ще са задачите му и кога, къде и как ще ги използва“. Налага се определен брой часове – найчесто недостатъчни за потребителите с тежки увреждания – без възможност сами да избират броя на
хората, които ще им помагат. Програмите приемат 4, 6 или 8 часа дневно на принципа на обичайното
работно време, но никой не е попитал хората с увреждания дали нямат нужда от 10, 14 или 20 часа
на ден.
Заплащане по тарифа

≠

Конкурентно заплащане

Неизменна част от използването на асистентските услуги са парите, които се разходват и
в трите схеми, като една много малка част от тези средства отиват реално за заплати на личните
асистенти. Най-ниско е заплащането по Националната програма – 2,50 лв. на час; часовата ставка при
оперативните програми е 3 лв. и реално, най-добре тази услуга се заплаща от Столичната наредба –
3,50 лв. на час. Но в нито един от тези случаи заплащането не може да се определи като конкурентно.
Това има и своя негативен ефект при подбора на асистента и при задържането им на работа.
„И: Може ли да те попитам каква е причината баща ти е да е ти е асистент?
Р: Финансова основно. Сумата, която той получава не би ми стигнала, за да си
наема асистент външно лице за времето, което имам нужда от подкрепа. А освен
това и тази услуга е крайно непопулярна все още в България и трудно се намират
асистенти.“54

В този случай парите, които се отпускат от програмата са недостатъчни за наемането на външен
човек, но от друга страна се възприема от семействата като добавка към семейния бюджет. По същия
начин подхождат и самите „експерти“, въвлечени в разработването на социални политики и програми.
За съжаление и потребителите изразяват радост, че благодарение на тях влизат в семейния бюджет
допълнителни пари и не се чувстват толкова виновни, че родителите им са изоставили другите си
ангажименти, за да се грижат за тях. Така се получава един затворен кръг, в който всички възприемат
услугата „личен асистент“ като средство за допълнителен доход, а не като средство за водене на
независим живот.
Сред управниците продължава да властва медицинският модел, а не моделът на независимия
живот и затова се отпускат малко средства и от тази гледна точка, колкото и да са малко парите, могат
да бъдат интерес само за родителите. И цялата система е организирана около системата на оцеляване, а
не на развитие и социално включване. Въпреки ограниченията на програмата има потребители, които
споделят, че ще търсят начини за наемането на външен асистент, защото това ще им даде възможност
за по-голяма самостоятелност.
От друга страна, ниското заплащане прави трудно задържането на асистентите, когато те не са
от семейството:
53 Потребител на ЛА към ОПРЧР
54 Потребител към ОПРЧР
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„И: Ако си намериш друга работа, би ли оставила работата като асистент?
Р: Да. Това за мен е като временна работа, докато си намеря нещо по-стабилно и т.н.
А пък и нали самото заплащане, аз ако искам да имам семейство, с такава заплата
няма никакъв шанс да имам семейство и заради това просто.“55

Друг от асистентите, който обслужва сестра си сподели:
„Всичко е до парите, не са достатъчни, но са и нещо, имам да издържам мъж,
семейство.“56

Заплащането, независимо за коя от схемите говорим, трябва да бъде на база средна работна
заплата за територията, на която се предоставя услугата. По този начин то ще бъде достатъчно
конкурентно, за да може потребителите да търсят асистенти извън обсега на роднините и ще имат
възможност да търсят по-качествени услуги. Но сегашната ситуация само потвърждава тезата, че
заплащането за асистентската услуга се приема като допълнителен доход и е инструмент за справяне
с бедността, а не за социално включване на хората с увреждания.
Подкрепа за асистентите

≠

Обучение за независим живот

Има случаи, в които потребителите и личните асистенти имат нужда от подкрепа. В България е
преценено, че такава потребност имат само асистентите. Тук такива обучения се предлагат за онези
асистенти, които използват схемите по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.
Заложено е тези обучения да повишават квалификацията на асистентите за социален тип работа. Но
това са обучения, които голяма част от интервюираните определиха като „пълен абсурд“. Това мнение
се споделя и от самите експерти към програмата:
„Р: Провеждаме обучения. И даже даваме удостоверения. Прочетете какво пише.
И: „Преминал успешно въвеждащо обучение за предоставяне на социалната услуга
личен асистент по проект Нови възможности за грижа, Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“.
Р: Този курс го води една колежка от социалните грижи. Аз ще го проведа по-добре
от нея, въпреки че не съм специалист в тази област. Всичко е проформа. И то на
всичкото нагоре е двудневен курс, ама те ги провеждат за един час, примерно.57“
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Но и за самите потребители това, което се предлага в обученията за асистентите, не е адекватно
на ситуацията. От тази гледна точка единственият вариант за тях е, те самите да предлагат обучения
на асистентите си, защото всеки човек е с различни потребности и е единственият, който знае кое е
най-добре за него.
„Асистентът е огледало на този, който го ползва. Не може и няма друга алтернатива.
Колкото и да е благоразположена общината към нас, тя не може да обучи до
такава степен асистента, за всеки човек е различно спрямо тяхната специфика
на увреждането. Така че когато човек кандидатства за асистент, той поема и
съответната отговорност.58“

Това, което самите потребителите предложиха по време на фокус групата, е да се правят
обучения, но обучения за независим живот.
„За мен е много важно ние самите като ползватели още в първите разговори
да поставим ясно кой какъв е в отношенията и на какъв принцип се основават
отношенията. Ако говорим за обучения на асистенти е добре да са обучени в една
ценностна философия за независим живот на хората с увреждания. Защото на
55
56
57
58

Личен асистент, АНЖ
Асистент, ОПРЧР
Главен експерт, голяма община към ОПРЧР
Потребител, ОПРЧР

много хора подхода е да те галят и милват по главата. Но когато те знаят малко
предварително, че тук не става въпрос за гледане на болен, а става въпрос за едни ясно
поставени отношения между работодател, който е човека с увреждане.59“

В този смисъл и в духа на принципа за водене на независим живот, трябва да се предлагат
обучения на потребителите за това как да управляват асистентската услуга, какво означава човек да
бъде работодател, как се отчита работата на личния асистент. Целта на тези обучения е овластяване
на ползвателите, за да знаят как да отстояват позициите си пред асистентите, независимо дали са
външни за семейството или роднини.

РЕЗУЛТАТИ
Но какви всъщност са резултатите от действащите програми, от Софийската наредба, от
предлагането на лични асистенти? След проследяването на структурата и процеса на предоставяне на
социалната услуга „личен асистент“ е редно да измерим и ефекта от нея. Резултатите ще ни покажат
все пак дали има или няма реална промяна в живота на потребителите след като са се докоснали до
тази услуга. Тук резултатите могат да бъдат измерени финансово – по реални политики, и качествено
– по реално социално включване на хората с увреждания.
Както вече стана ясно, програмите по които се предоставя социалната услуга „личен асистент“ на
национално ниво са 3, като бюджетите, които отговарят за тях са – Национална програма „Асистенти
на хора с увреждания“ – над 29 млн. лв.; Наредба за предоставяне на социалните услуги „Асистент за
независим живот60“ – над 6 млн. лв. и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (Нови
алтернативи) – над 64 млн. лв. За тези далеч от скромността суми, включените хора с увреждания
ползващи тази услуга са: към АНЖ (общо деца и възрастни) – 898; НП АХУ – 3068 и ОПРЧР – 15 661
потребители.
За да бъде действаща една политика, трябва да има ясно разписани закони и наредби, а за да бъде
съвременна, необходимо е тези закони и наредби да се основават върху принципите на независимия
живот и социалното включване, както е посочено в Конвенцията на ООН за правата на хората с
увреждания. Ако трябва да оценим ефекта от тези програми, един от първите въпроси, които си
задаваме е как са описани очакваните резултати като състояние на житейско благополучие. Само
така може да се разбере дали постиженията на един човек с увреждане се дължат на програмите и
политиките, които действат на национално или местно ниво.
Има универсални принципи, които за съжаление не откриваме нито в българското
законодателство, нито в разписаните проекти и наредби. От тази гледна точка е трудно да се измери
ефектът спрямо ценностите на независимият живот, заложени в идеята за благополучието, защото
просто те никъде не са залегнали. Например, тук е трудно да говорим за лично достойнство след
като един от критериите за включване в програмите е процентът трайно намалена работоспособност,
а не индивидуално изготвената оценка. Друг принцип е контрол върху живота, който е трудно да се
осъществи, имайки предвид факта, че изборът на хората с увреждания, независимо по коя от трите
схеми кандидатстват, е силно ограничен – нямат право само да избират асистентите си и техния брой,
някой друг вместо тях определя часовете им за ползване на асистента. Друг универсален измерител
е стандартът на живот, който при хората с увреждания без личен асистент е много нисък, защото
бариерите в средата и дефицитът, предизвикан от увреждането не им позволяват да бъдат активни и да
работят за своето благополучие. При липсата на личен асистент ходенето на училище и университет
става много трудно за хората с увреждания. Интервюираните потребители-студенти, ползващи тази
услуга, заявиха, че ако нямат личен асистент посещението на лекциите става непосилно за тях,
заради липсата на достъпна градска среда и адекватни технически помощни средства. А когато нямат
асистент, повечето хора с увреждания остават необразовани, от там не могат да си намерят работя.
59 Потребител, ОПРЧР
60 Но само на района на столицата
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Това още повече затруднява интеграцията им в обществото.
Резултатите от тази услуга могат да бъдат измерени и чрез напредъка или липсата на такъв,
който самите заинтересовани страни споделиха с нас. За интервюираните студенти, ползватели на
асистентска услуга, тя е инструмент за личностно израстване и развитие – завършване на образование,
търсене, намиране и запазване на работа, естествено включване в общностите, които те сами си
избират. Според тях именно личните асистенти им помагат да станат една идея по-независими:
„И: Личният асистент позволява ли ти да водиш независим живот?
Р: За мен да, но не защото програмата е такава, а защото ние се разбираме така.
Чрез нея съм много по-социално активна, живея сама. Постоянно съм на някъде, аз не
съм се спряла.“

В този случай, потребителят уточнява, че личният асистент, наистина е средство за интеграция,
но това става с цената на много компромиси, които двете страни правят, а не защото програмата е
идеална. Но все пак, ако не използва тази услуга, споделя с нас, че
„щеше да ми е много трудно. Щях да съм супер ограничена в дейностите. Щях да ходя
на лекции и да се прибирам. А сега ходя по един куп извън учебни занимания, които са
свързани извън специалността.“
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Разбира се, сред потребителите има и такива, които оценяват ефекта от тази услуга като
минимален, точно защото не им позволява да водят независим живот. Това, че имат човек до себе си,
не винаги означава, че могат да правят това, което искат и да се чувстват интегрирани в общността.
В тази връзка, един от потребителите, млада жена, която независимо от увреждането си е завършила
висше образование и в момента работи, определя себе си като активен човек, който прави, това което
иска, и все пак не смята, че води независим живот само защото има личен асистент. Според нея, може
да прави много неща, но не и да води независим живот:
„Р: До голяма степен за мен (водя НЖ). Аз мога да се справя с много неща с асистента.
И: Да правиш много неща е едно, да водиш независим живот е друго.
Р: Ами не мога да водя независим живот, щом все още живя с мама.
И: Но това е твой избор.
Р: Ами не, не е. Не мога да си позволя живот с асистент, само в тези часове. Налага
ми се да плащам допълнително.“

Това са резултати според потребителите. От една страна ползването на тази услуга им позволява
да правят повече неща, но от гледна точка на достигане до ценностите на независимия живот, това
няма да как да бъде направено точно с тези програми. Но се стига и до момента, че е по-добре така,
защото „по-голямата зависимост е да не правиш нищо.“61
От друга страна проведените интервюта разкриват една житейска траектория, при която
след загуба на личния асистент/роднината, животът на човека с увреждане е обречен на упадък.
Предоставянето на асистенти по програми и проекти с определен срок създава тежко чувство за
несигурност и постоянна заплаха от институционализация. На въпроса какво правите, ако нямате
личен асистент, един от потребителите към ОП „РЧР“ споделя:
„Ами всяка пролет ще се преброяваме колко сме останали. Това е истината. Това е
истината. Хора, които си взимат, си взимат. Т.е. всяка пролет ще се преброяваме.
Ще се търсим по телефони. Хората, като мен, те сигурно са доста като мен, нямат
близки около тях и нямат на кой да разчитат. Не знам. Аз, слава на Бога, имам хора,
които не ме оставят сам. Но ако ги нямах, тогава не знам.“

В такъв случай остава институцията и настаняване в дом като опция, просто защото асистентите
се предоставят по програми, които може и да ги няма, а те често не отчитат и реалните потребности
61 Потребител на ЛА към Столичната наредба

на хората с увреждания.
Настаняването в институция остава единствена опция в перспектива и за тези хора, на които
личните асистенти са роднини. Има много хора, които отказват да приемат външен личен асистент,
забравяйки, че в даден момент могат да останат без роднини, респективно лични асистенти. Една не
малка част от потребителите споделиха, че ако нещата не се променят, ги очаква точно такова бъдеще
в социален дом.
Докато в България програмите за предоставяне на социалната услуга „личен асистент“ са такива,
каквито са в момента, то напредък в живота на хората с увреждания ще бъде трудно да се измери. От
тази гледна точка тук по-скоро отчитаме „живот по чужда воля“, отколкото „на воля“.

ИЗВОДИ
♦♦ Независимият живот, достойнството и самоопределянето не са водещи ценности в българската
социална политика. Показателна е липсата на идея за благополучие (well-being) – дори само
на хартия – разбирано като лично достойнство, контрол върху живота, защита от злоупотреба,
емоционално и физическо добруване, близост (семейна, лична), стандарт на живот, полезност и
участие в живота на общността и обществото, адекватни жилищни условия и др.
♦♦ Съществуващите програми за личен и социален асистент носят белега на наложени отвън
мерки, проследяването на резултата от които е произволно и, в повечето случаи, политически
конюнктурно, без индикатори за напредък или резултатност. Обществото приема равнодушно
малкото доклади по въпроса, изготвени от експерти, които не са част нито от политическата
нито от академичната общност, което говори за незаинтересованост от съдбата на уязвимите
граждани, както и ниска степен на чувствителност към проблемите на изключените от общността.
♦♦ В крайна сметка, системата подкрепя собственото си възпроизвеждане като насърчава жизнен
път за хората с увреждания, който след изчерпване на възможностите на семейството да
предлага грижа, завършва в институция, макар и от „нов“ тип – защитено, преходно или друго
контролирано жилище.
♦♦ Събраната информация не ни дава основание да мислим, че има критична маса от граждани,
които се интересуват от това дали програмите за личен и социален асистент са основани на
ценностите на независимостта, достойнството и самоопределянето.
♦♦ Тези условия водят до формално, а на моменти и превратно, тълкуване и прилагане на идеята за
социални и лични асистенти. Това състояние на нещата не облекчава, а задълбочава страданието
и лишенията, причинени от уврежданията.
♦♦ За съжаление, много от потребителите на тези услуги са хора, в чийто живот ценностите
на независимия живот не са намерили място. Това е разбираемо, предвид находките в
цялостното изследване, които показват доминираща култура на системно социално изключване,
институционализъм и злоупотреба с уязвимите хора. Прилагани системно и с години тези
отношения създават нагласи за зависим и недостоен живот у немалко от самите хора с увреждания
и техните близки:
„Та, на въпроса ти бих казала, че това е нещо, върху което почти не минава и
ден, в който да не ми минава този въпрос и съответно предизвиква вътрешно полемики.
От една страна защитавам правата на хората с увреждания в цяла Европа, следя
резултатите, анализирам ги, като част от екип организирам мащабни инициативи
и съответно отчитам резултати и това ме кара да се чувствам значима единица
в екипа си, да виждам смисъл в работата си. От друга страна, тъгувам, изпитвам
негодувание, а дори и срам от ситуацията, в която живее и се събуждам всеки ден.
Как и имам ли право да помагам на човек/хора, на хиляди километри от мен, а у дома
да съм безгласна буква??? Ето такива терзания имам и не преувеличавам като казвам,
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че те ме вълнуват ежедневно.62“

ПРЕПОРЪКИ
♦♦ Необходимо е държавните политики – в това число и за асистентските услуги – да се формулират
с ясни определения, цели, индикатори за напредък и постижения, така че да е възможно
пълноценното им наблюдение и оценка с последващи промени за усъвършенстване, а не
конюнктурно в зависимост от едно или друго лоби.
♦♦ Следвайки практиките на добро управление и в сферата на уврежданията, би следвало да се
приеме Закон за личната помощ, основан върху ценностите и принципите на Конвенцията на
ООН за правата на хората с увреждания.
♦♦ Добре е държавата да се ангажира с промоция на личната помощ като инструмент за социално
включване на хората с увреждания. Инициативите трябва да бъдат насочени към обучения на
хора с увреждания за овластяване и поемане на контрол върху предоставяната услуга, както и
обучение на социални работници за нов подход към гражданите с увреждания.
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