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I. ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ВЪПРОСИ И МЕТОДИ

Основни изследователски въпроси: 

1. Какви са преобладаващите нагласи и социални норми към децата с увреждания на възраст 0–6 години и 

техните семейства? 

2. С какво и как нагласите и социалните норми допринасят за изключването и нарушаването на правата на 

децата с увреждания и затруднения в развитието на възраст 0–6 години в България? 

3. Как по-голямата осведоменост относно нагласите и социалните норми може да доведе до укрепване на 

инструментите и системите за събиране на данни, свързани с деца с увреждания и затруднения в развитието?

Изследователски методи: 

• Проучване сред 246 родители на деца с увреждания или затруднения в развитието от цялата 

страна

• Проучване сред 1010 лица, родители на деца без увреждания, като задължително условие в 

подбора на респондентите е те да отглеждат дете на възраст до 7 г.

• Проучване сред 172 здравни специалисти, които работят пряко с деца със и без увреждания или 

затруднения в развитието

• Проучване сред 294 специалисти, които работят в социални услуги за деца

• Фокус групи с родители на деца с увреждания или затруднения в развитието

• Фокус групи с родители на деца без увреждания или затруднения в развитието

• Дълбочинни интервюта с деца с увреждания или затруднения в развитието

• Дълбочинни интервюта с деца без увреждания или затруднения в развитието

• Дълбочинни интервюта със специалисти 

Изследването е проведено от агенция Глобал Метрикс по пилотна методология на 
регионалния офис на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия, разработен от Университета 
Дрексел.
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II. КОИ СА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ – КАК СЕ    
 ДЕФИНИРА УВРЕЖДАНЕТО?

Различните респондентски групи са отговаряли на въпроса „В този въпрос са дадени описания на деца, кое 

от тях бихте определили като дете с увреждане?“. Възможните отговори са: 3 – „Да, според мен това е дете 

с увреждане“, 2 – „Може би“, или 1 – „Не, според мен това не е дете с увреждане“. В таблицата са дадени 

средните оценки на различните групи. За средни оценки над 2 може да се прецени, че респондентската 

група по-скоро смята описаното дете за дете с увреждане.

От всички изброени групи деца, само три – децата с постоянни затруднения с ученето и разбирането; децата 

с постоянни затруднения във взаимодействието с връстници; и децата, които заекват – имат средни оценки 

под 2, като за първите от тези две групи респондентите по-скоро се колебаят. Единствено децата, които 

заекват, със сигурност не се считат за деца с увреждания. Изследваните групи лица оценяват най-често 

като „увреждане“ случаите, в които детето има пълна загуба на зрение и слух, липсваща част на тялото, 

синдром на Даун и състояния от аутистичния спектър.

Като цяло родителите на деца с увреждания и здравните специалисти са по-малко склонни да определят 

различните групи деца като деца с увреждания, в сравнение с родителите на деца без увреждания и 

специалистите от социални услуги.

По отношение на здравните специалисти данните сочат, че продължителността на трудовия стаж е най-

значимият фактор за диференциране на представите им за това кои деца са с увреждания. При анкетираните 

лица с трудов стаж под 10 години се наблюдават по-високи нива на отговорите „Може би“, в сравнение 

със средните за цялата съвкупност, т.е. те са най-несигурни, когато са изправени пред необходимостта за 

„класификация“ на сляпо. Здравните специалисти с най-малък стаж обаче са с най-висока склонност да 

класифицират като деца с увреждания децата, които имат затруднения да използват ръцете или краката 

си (92,3%, при средно 62,4%), децата, които имат затруднения в придвижването (69,2%, при средно 53,8%), 

децата с аутизъм (76,9%, при средно 65,1%), както и децата с нарушение в зрението (38,5%, при средно 22%). 

На другия полюс са здравните специалисти с най-голям опит (над 40 г. трудов стаж). По отношение на почти 

всички типове деца, представени в таблицата по-горе, те показват най-ниска склонност да класифицират 

Описание на дете 
Родители 

на деца без 
увреждания

Родители 
на деца с 

увреждания

Специалисти 
в услуги за 

деца

Здравни
специалисти

Средно –  
всички групи

Дете, което е с пълна загуба на зрение (сляпо) 2,87 2,72 2,89 2,73 2,80

Дете, което е с пълна загуба на слух (глухо) 2,82 2,68 2,88 2,63 2,75

Дете, на което му липсва част от тялото 2,78 2,66 2,77 2,67 2,72

Дете със синдром на Даун 2,68 2,63 2,81 2,71 2,71

Дете с аутизъм 2,64 2,61 2,66 2,55 2,62

Дете с интелектуални (умствени) 
затруднения

2,53 2,52 2,68 2,52 2,56

Дете, което се затруднява да използва 
ръцете и/или краката си

2,60 2,44 2,46 2,59 2,52

Дете, което има затруднения в 
придвижването

2,61 2,40 2,55 2,43 2,50

Дете с епилепсия 2,23 2,29 2,45 2,04 2,25

Дете, което има нарушение на слуха 2,06 2,12 2,43 1,83 2,11

Дете, което има нарушение на зрението 1,96 2,16 2,34 1,83 2,07

Дете, което има постоянни затруднения с ученето 
и разбирането

1,86 2,06 1,96 1,78 1,92

Дете, което има постоянни затруднения във 
взаимодействието с връстници

1,79 1,93 1,74 1,8 1,82

Дете, което заеква 1,46 1,60 1,51 1,46 1,51
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децата като деца с увреждания, като в някои категории подобна склонност проявяват и специалистите с 

трудов стаж от 30 до 40 години. 

По отношение на почти всички типове деца здравните специалисти, които работят в извънболничната помощ, 

показват най-висока склонност да класифицират децата от предложения списък с описани затруднения 

като деца с увреждания. Изключение от това са нагласите на здравните специалисти, работещи в лечебни 

заведения от болничната помощ, по отношение на децата с пълна загуба на зрение и слух.

Интересно е също, че здравните специалисти, които имат за пациенти деца с характеристики, сходни на 

предложените в списъка, са по-склонни да ги определят като деца с увреждания, отколкото здравните 

специалисти, които познават такива деца, но те не са им пациенти. Разликите в оценките между двете 

групи са изключително високи по отношение на: децата, които имат постоянни затруднения с ученето и 

разбирането; децата, които имат постоянни затруднения във взаимодействието с връстници; децата с 

аутизъм; децата с епилепсия; както и децата с пълна загуба на слуха. 

Анкетираните групи се колебаят най-силно как да определят децата с постоянни затруднения с ученето 

и разбирането. Над половината от специалистите в социални услуги (52,4%) не са успели да отговорят 

категорично. При тях, също като при здравните специалисти, възприятията за това кои деца са с увреждания 

зависят от трудовия им стаж в професията. Анкетираните с трудов стаж над 20 години значително по-рядко 

определят всеки от изброените случаи като наличие на увреждане.

 

III. НАГЛАСИ КЪМ ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ И    
 ЗАТРУДНЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО 

 

Няколко групи въпроси изследват нагласите на респондентите за това какви са децата с увреждания, техните 

характеристики и личното отношение на респондента към тях. 

„Дефектни“ или „нормални“ са децата с увреждания?

От гледна точка на родителите на деца без увреждания, децата с интелектуални увреждания биват 

определяни като „дефектни“ – 7,8% напълно съгласни, 2,7% донякъде – от общо 10,5%. Анкетираните с по-

ниско образование, както и тези на възраст под 24 г. и над 45 г. по-често определят децата с интелектуални 

увреждания като „дефектни“. 12,3% от родителите са напълно съгласни и 31,5% донякъде съгласни (общо 

43,8%), че децата с физически увреждания са различни от „това, което е нормално“, като тези проценти 

отново са по-високи за децата с интелектуални увреждания – съответно 17% и 37,1%. Децата с физически 

увреждания биват възприемани за различни от „нормалното“ по-често в столицата, докато за децата с 

интелектуални затруднения се счита, че са различни от това, което е „нормално“ по-често в селата.

Сред родителите на деца с увреждания 2,6% са напълно съгласни и 3,4% са донякъде съгласни (общо 

6%), че децата с физически увреждания са „дефектни“, докато по отношение на интелектуалните увреждания 

напълно съгласни са 4,3% и донякъде съгласни – 11,3% (общо 15,6%). Статистическото разпределение, 

разгледано през призмата на това дали анкетираните отглеждат дете с увреждане или дете със затруднение в 

развитието, показва, че родителите на деца с увреждания много по-често, в сравнение с отглеждащите деца 

със затруднения, определят децата като „дефектни“. Във всички населени места, освен столицата, децата с 

интелектуални увреждания по-често се приемат за „дефектни“. Мнението, че децата с физически увреждания 

са „дефектни“, е по-силно разпространено в селата. 21,2% са съгласни напълно и 16,9% – донякъде (38,1% 

общо), че децата с физически увреждания са различни от „това, което е нормално“. Съответно 21,4% и 25,6% 

(47% общо) мислят така за децата с интелектуални увреждания.
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Приблизително 15,5% от здравните специалисти са определили децата с интелектуални затруднения като 

„дефектни“ (напълно или донякъде), а същевременно 13,8% са направили същото по отношение на децата 

с физически увреждания.

Сред специалистите в социални услуги 2,5% са напълно съгласни и 2,5% – донякъде съгласни (общо 5%), 

че децата с физически увреждания са „дефектни“. За децата с интелектуални увреждания процентите са: 

4,4% – напълно съгласни, и 4,4% – донякъде съгласни (общо 8,8%).

В тежест ли са на обществото децата с увреждания?

Сред родители на деца без увреждания 37,7% са напълно съгласни и 24,6% са донякъде съгласни (общо 

62,3%), че семействата на деца с увреждания не са в тежест на обществото. 

Сред здравните специалисти 56,14% са напълно или донякъде съгласни, че семействата на деца с 

увреждания не са в тежест на обществото.

Сред специалистите в социални услуги 49% са напълно съгласни и 17,7% са донякъде съгласни (66,7% 

общо), че семействата на деца с увреждания не са в тежест на обществото

Радват ли се да играят и могат ли да намират приятели децата с увреждания?

Сред родители на деца без увреждания 55,3% смятат, че децата с увреждания или затруднения в развитието 

се радват да играят не по-малко от останалите деца. 32,2% са на мнение, че децата с увреждания могат да 

намират нови приятели.

Родителите на деца с увреждания в много по-голяма степен смятат, че децата с увреждания или 

затруднения в развитието се радват да играят не по-малко от останалите деца – 73% са съгласни напълно 

и 11,5% – донякъде (общо 84,5%); както и че могат да намират нови приятели – 44,7% напълно и 25,2% 

донякъде съгласни (общо 69,9%).

Сред здравните специалисти общо 83,14% са съгласни, че децата с увреждания или затруднения в 

развитието се радват да играят не по-малко от останалите деца, а 68,60% – че те могат да намират нови 

приятели.

Специалистите в социални услуги – 76,5% от тях са напълно съгласни и 12,6% – донякъде съгласни (общо 

89,1%), че децата с увреждания или затруднения в развитието се радват да играят не по-малко от останалите 

деца. 61,6% са напълно и 19,7% донякъде съгласни (общо 81,3%), че те могат да намират нови приятели.

© UNICEF/UNI304661/
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Характеристики на семействата на деца с увреждания

Сред анкетираните родители на деца без увреждания 13,7% са напълно съгласни и 41% – донякъде (общо 

54,7%), че семействата на деца с увреждания често имат покровителствено отношение към детето си, което 

води до изолация от другите. 2,9% са напълно съгласни и 20,5% – донякъде (общо 23,4%), че семействата 

на деца с увреждания се опитват да ги скрият. 1,3% са напълно съгласни и 17,1% – донякъде (18,4% общо), 

че семействата на деца с увреждания се срамуват от това. Респондентите с по-високо образование и по-

високи доходи в по-малка степен от останалите смятат, че семействата на деца с увреждания се опитват да 

скрият този факт или се срамуват. Представителите на ромския и турския етнос в по-голяма степен смятат, 

че семействата на деца с увреждания се срамуват от това или не споделят този факт. 

Сред здравните специалисти 60,47% са напълно или донякъде съгласни, че семействата на деца с 

увреждания често имат покровителствено отношение към детето си, което води до изолация от другите. 

30,99% са напълно или донякъде съгласни, че семействата на деца с увреждания се опитват да ги скрият. 

26,16% са напълно или донякъде съгласни, че семействата на деца с увреждания се срамуват от това.

Сред специалистите от социални услуги 16,3% са напълно и 40,1% – донякъде съгласни (общо 56,4%), че 

семействата на деца с увреждания често имат покровителствено отношение към детето си, което води до 

изолация от другите. 35% смятат, че семействата на деца с увреждания се опитват да ги скрият, и също 

толкова – че се срамуват от това.

Нагласи към взаимодействието между собствени деца и деца с увреждания

В таблицата по-долу са дадени дяловете от различните групи родители (на деца с увреждания и на деца 

без увреждания), които са напълно или донякъде съгласни с посочените твърдения, които се отнасят до 

взаимодействието между собствените им деца и децата с увреждания. Таблицата е подредена според 

получилите най-високо ниво на съгласие твърдения сред родителите на деца без увреждания.

Нагласи към децата с увреждания и затруднения в развитието
Родители 

на деца без 
увреждания

Родители 
на деца с 

увреждания

Не бих имал/а нищо против дете с увреждане/със затруднения в развитието 
да ми бъде съсед 

91,2%

Бих искал/а детето ми да се застъпи за дете с увреждане/със затруднение в 
развитието, което е било дразнено 

90,3% 91,5%

Не бих имал/а нищо против, ако детето ми покани дете с увреждане/със 
затруднение в развитието у дома 

87,8% 91%

Бих искал/а детето ми да покани дете с увреждане/със затруднение в 
развитието на рождения си ден 

84% 87%

Ще се радвам, ако дете с увреждане/със затруднение в развитието покани 
детето ми в дома си 

82,4% 88,2%

Ще се радвам, ако детето ми има за приятел дете с увреждане/със 
затруднение в развитието 

81,4% 88,8%

Разстройвам се, когато видя дете с увреждане/със затруднение в развитието 68,9% 46,8%

Ще трябва да внимавам какво казвам, когато съм с деца с увреждания/със 
затруднения в развитието 

64,4% 57,7%

Децата с увреждания/със затруднения в развитието са толкова щастливи, 
колкото и моето дете 

58,6%

Да бъда близо до дете с увреждане/със затруднение в развитието ме плаши 14,9% 6,5%

Не бих пуснал/а детето си да играе в дома на дете с увреждане/със 
затруднение в развитието 

10,6% 10,6%

Бих се срамувал/а, ако дете с увреждане/със затруднение в развитието 
покани моето дете на рождения си ден 

7,0% 4,9%

Не бих говорил/а с дете с увреждане/със затруднение в развитието, дори и 
да го познавам 

5,8% 7%
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Освен разликите между групите, които са видни от самата таблица, налице е статистически значима 

разлика между нагласите на респондентите към децата с увреждания в зависимост от нивото на завършено 

образование, етническия им произход и възрастта им. Респондентите с по-високо ниво на образование са 

по-отворени към това те и тяхното дете да общуват с дете с увреждане или със затруднение в развитието. 

Респондентите, които се самоопределят като българи, също показват в по-висока степен положителни 

нагласи за общуване, в сравнение с респондентите от ромски етнос. Респондентите на възраст 25–44 г. са 

по-склонни да комуникират с дете с увреждане/затруднение в развитието в сравнение с по-ниските и по-

високите възрастови групи. 

Статистическото разпределение показва, че родителите на деца с увреждания имат по-позитивни нагласи 

към комуникацията между тяхното дете и друго дете с увреждане, в сравнение с нагласите сред лицата, 

отглеждащи дете със затруднения в развитието. Те подкрепят в по-голяма степен както спорадичната 

комуникация между децата, така и създаването на приятелство между тях. Относително по-резервирани са 

родителите на деца със затруднения в развитието, като те по-често посочват, че изпитват негативни емоции 

при контакта си с деца с увреждания и се смущават.

Емоции по отношение на децата с увреждания

Изпитването на жал/съжаление е основна емоция според резултатите от анкетирането. Сред родителите 

на деца с увреждания 29% са напълно съгласни и 37% са съгласни донякъде (66% общо) с твърдението 

„Жал ми е за семейства, в които има деца с увреждания, защото са жертва на злощастни обстоятелства.“ 

Сред здравните специалисти общо 57,31% са съгласни с това твърдение, а сред специалистите в социални 

услуги – 33%.

Според данни от фокус групи с родители на деца без увреждания децата с увреждания са „отбягвани“ и 

често са „изолирани“, защото са „различни“ и „странни“. Открояват се нагласите, че децата с увреждания са 

по-неуверени и по-зависими/безпомощни от останалите деца, а децата без увреждания – по-независими/

по-силни от децата с увреждания. Родителите изпитват основно емоции на жалост и емпатия – „съжаление“, 

„съчувствие“, „състрадание“, „разбиране“, „те не са виновни, че са се родили така“. Безсилието да се помогне 

на децата в нужда води до самообвинение и поражда „чувство за вина“.

В таблицата по-долу се виждат отговорите на родителите на деца без увреждания за степента на 

съгласие с твърдения, насочени към техните собствени емоции по отношение на децата с увреждания и 

със затруднения в развитието. Живеещите в столицата по-рядко са споделяли, че са наясно с проблемите 

на децата с увреждания и се опитват да се държат нормално с тях. По-често се страхуват да ги гледат в 

очите и се чувстват несигурни около тях, но по-рядко отговарят, че биха направили контактите си с тях по-

кратки. Статистическото разпределение сочи, че родителите с по-ниско образование по-често заявяват, 

че изпитват съжаление и болка при взаимодействие с тях, но същевременно в по-голяма степен биха 

съкратили контактите си с такива деца. Мъжете по-често се притесняват от контакт и взаимодействие с 

дете с увреждане.

Родители на деца без увреждания под 7-годишна възраст, които 
познават поне едно дете с увреждане/със затруднение в развитието 

 Напълно 
съгласни

Донякъде 
съгласни

Общо съгласни 
с твърдението 

Опитвам се да се държа нормално и да не обръщам внимание на увреждането 64,6% 28,3% 92,9%

Възхищавам се на способността им да се справят 61,8% 27,5% 89,3%

Болно ми е, когато искат да направят нещо и не могат 55,8% 31,5% 87,3%

След чести контакти установявам, че просто забелязвам личността,  
а не увреждането

52,9% 30,5% 83,4%

Чувствам, че не знам достатъчно за децата с увреждания 23,2% 38,8% 62,0%

Наясно съм с проблемите, с които се сблъскват децата с увреждания 20,6% 40,9% 61,5%

Съжалявам ги 23,0% 29,2% 52,3%

Чувствам се неудобно и ми е трудно да се отпусна 9,7% 24,9% 34,6%

Чувствам се несигурен/несигурна, защото не знам как да се държа 10,8% 23,1% 33,9%

Склонен/склонна съм да правя контактите кратки,  
завършвайки ги възможно най-бързо

5,4% 15,3% 20,7%

Страхувам се да гледам това дете/тези деца в очите 2,6% 12,0% 14,6%

Не мога да спра да се взирам в тях 1,7% 7,7% 9,5%



7

Според данни от фокус групи с родители на деца с увреждания децата с увреждания и затруднения в 

развитието са определяни като „страхливи (уплашени)“ от гледна точка на това, че те трудно общуват с 

други деца и често са склонни към самоизолация. В играта и общуването с другите деца се наблюдава 

също неувереност у децата с увреждания и затруднения в развитието. Самото различно отношение към 

тези деца често ги прави необщителни, според родителите. От гледна точка на отношението към тях най-

често в отговорите се появяват „съжаление/жал“ и „съпричастност/съчувствие“. Докато съжалението е по-

скоро нещо, което родителите виждат в момента като отношение на обществото към тях, съпричастността 

е търсената реакция. Родителите оценяват отрицателно проявата на жал и биха искали да срещат повече 

разбиране и съпричастност. В някои случаи родителите споделят, че усещат снизхождение към себе си 

в отношението на приятелите си. Те споделят, че срещат лошо отношение, негативизъм, нетолерантност, 

безчувствено, надменно отношение, пренебрежение. Случва се да им бъде вменявана вина. Усещат 

отдръпване на околните и отделяне. Виждат у обкръжаващите ги съжаление и често пъти незнание или 

безхаберие, бездействие. В някои случаи все пак споделят, че срещат и съпричастност, приятелство и 

разбиране. Родителите споделят безпокойството си чрез асоциациите „неспокойствие – как да се помогне, 

дали ще се оправи“, „кой ще го гледа, ако няма родители“, „неприятни усещания“, „тъжно“.

Резултатите от анкетирането на родители на деца с увреждания сочат, че около една пета е делът на 

родителите, които споделят, че отглеждането на дете с увреждане ги е накарало да се чувстват нещастни 

и безпомощни, а около една трета съобщават, че това е дало отражение върху тяхното емоционално и 

психическо състояние. С дялове от около 16% (общо напълно и донякъде съгласни) се обособяват 

родителите посочили, че са ограничили излизанията навън и избягват да общуват с детето си на публични 

места. Малко под 7% споделят, че са намалили цялостния си контакт с детето. Лица, полагащи грижи за 

деца със затруднения в развитието показват по-силни нива на съгласие с твърденията, че отглеждането на 

дете с увреждане е повлияло негативно на тяхното психическо и емоционално състояние. Те по-често са 

се усещали дискриминирани и са споделяли, че се страхуват да разкрият, че детето им има затруднение. 

Родителите на деца с увреждания от друга страна, значително по-често признават, че отглеждането на дете 

с увреждане е повлияло на тяхната увереност, стремят се да бъдат незабележими в обществото и усещат 

натиск върху себе си като родители. 

© UNICEF/UN0428538/Grigoryan
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IV. НАГЛАСИ ЗА ТОВА КАК ОБЩЕСТВОТО  
 ПРИЕМА (ИЛИ ТРЯБВА ДА ПРИЕМА) ДЕЦАТА С   
 УВРЕЖДАНИЯ И ЗАТРУДНЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО

Трябва ли децата с увреждания да бъдат приети от обществото, независимо от способностите им?

Анкетирането на родители на деца без увреждания сочи, че 73,6% са напълно съгласни и 18,8% са 

донякъде съгласни (92,4% общо), че децата с физически увреждания трябва да бъдат приети от обществото 

независимо от техните способности. За децата с интелектуални увреждания степента на съгласие е малко 

по-ниска: 72,5% са напълно съгласни и 16,7% – донякъде съгласни (общо 89,2%).

Сред родителите на деца с увреждания 83,1% са напълно съгласни и 10,2% са донякъде съгласни (93,3% 

общо), че децата с физически увреждания трябва да бъдат приети от обществото, докато за децата с 

интелектуални увреждания степента на съгласие е 75,2% – напълно, и 17,9% – донякъде (93,1% общо).

Респондентите от фокус групите с родители на деца без увреждания са единодушни, че децата с 

увреждания трябва да се почувстват като част от общността, от всички дечица, а не да бъдат изолирани или 

да бъдат възприемани основно през различието им.

Страдат ли децата с увреждания от негативни нагласи?

Сред родителите на деца без увреждания 40,1% са напълно съгласни и 40,2% са донякъде съгласни 

(общо 80,3%), че децата с физически увреждания страдат поради негативни нагласи към тях; за децата с 

интелектуални увреждания напълно съгласни с това твърдение са 38,8% и донякъде съгласни – 37,9% (общо 

76,7%).

Сред родителите на деца с увреждания 54,3% са напълно съгласни и 25,9% – донякъде съгласни (общо 

80,2%), че децата с физически увреждания страдат поради негативни нагласи към тях; по отношение на 

децата с интелектуални увреждания напълно съгласни с твърдението са 58,1% и донякъде съгласни – 

24,8% (общо 82,9%). Има разминаване в мненията на двете групи родители (отглеждащи деца с увреждания 

и отглеждащи деца със затруднения) и по отношение на това кои деца по-често са жертва на негативни 

нагласи спрямо тях. Според родителите на деца с увреждания това са децата с интелектуални увреждания, 

а според тези на деца със затруднения в развитието – децата с физически увреждания.

Мнението, че децата не се третират еднакво, е най-силно разпространено в столицата на страната и сред 

родителите на възраст над 45 години.
© UNICEF Bulgaria/2020/Yotova
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Допринасят ли децата с увреждания за многообразието в обществото?

Сред родителите на деца без увреждания 21,2% са напълно съгласни и 29,9% са донякъде съгласни 

(51,1%), че децата с физически увреждания допринасят за многообразието в обществото. По отношение на 

децата с интелектуални увреждания напълно съгласни са 25,2%, а донякъде – 25,4% (общо 50,6%).

Сред родителите на деца с увреждания 37,3% са напълно съгласни и 22% – донякъде съгласни (общо 

59,3%), че децата с физически увреждания допринасят за многообразието в обществото; за децата с 

интелектуални увреждания съгласието е 39,1% – напълно съгласни, и 22,6% – донякъде съгласни (общо 

61,7%). Отглеждащите дете със затруднение в развитието са значително по-склонни да определят децата 

с физически увреждания като част от многообразието в обществото, отколкото отглеждащите дете с 

увреждане.

Как се отнася обществото към семействата на деца с увреждания, според родителите?

Анкетираните родители на деца без увреждания са попитани доколко са съгласни с няколко твърдения, 

свързани с начина, по който обществото се отнася към семействата на деца с увреждания. Едното твърдение 

е положително (че те получават уважително отношение от околните), докато останалите са отрицателни. 

Поставяни са оценки от 1 до 5, като 1 е пълно несъгласие, а 5 е пълно съгласие. С най-висока средна 

оценка – 3,46, е положителното твърдение, а именно, че родителите или лицата, полагащи грижи за деца с 

увреждания, получават уважително отношение. За всички негативни твърдения средните оценки са под 3, 

т.е. повечето хора или не смятат, че твърденията отговарят на истината, или се колебаят (оценки между 2 и 

3 показват колебание, като колкото по-близо до 3 е оценката, толкова по-голямо е колебанието). Средните 

оценки за отношението към семействата на децата с увреждания са:

- Хората избягват контакт с тях (2,73)

- Хората се държат така, сякаш смятат, че са по-добри от тях (2,50)

- Хората се държат така, сякаш те не са умни (2,46) 

- Хората се държат сякаш са изплашени от тях (2,44) 

- Хората проявяват по-малко уважение към тях (2,43)

- Към тях се проявява по-малко учтивост, отколкото към другите (2,40)

- Те получават по-лошо обслужване в ресторанти/магазини (2,17)

- Те са наричани с обидни думи (2,17)

- Те са заплашвани или тормозени (2,02)

Статистическото разпределение сочи, че някои групи са по-склонни да се съгласяват с твърденията и 

да отчитат наличието на тези форми на отношение в българското общество. Тези групи са родителите в 

домакинства с повече деца, родители с по-висок месечен бюджет (над 2000 лв.), по-възрастните респонденти 

(над 45 г.), лица, които познават възрастни хора с увреждания, и лица от турски етнически произход. От гледна 

точка на образованието, анкетираните с по-ниско образование по-често изразяват съгласие с твърденията, 

че хората се държат така, сякаш смятат, че семействата на деца с увреждания правят нещо непочтено, 

държат се сякаш се смятат за по-добри от тях. Подкрепят по-силно и твърденията, че в обществото те 

често са наричани с обидни думи, тормозени са и хората избягват контакт с тях. Респондентите с по-висока 

степен на образование, от своя страна, по-често са склонни да подкрепят тезата, че те получават нужното 

уважение. 

Преобладаващата част (близо 59%) от анкетираните родители на деца с увреждания заявяват, че околните 

обичайно се отнасят към тях с уважение. Регистрирани са ниски стойности по отношение на форми на 

тормоз (2%), обиди (3%), лошо обслужване на публични места, като магазини и ресторанти (3%), или проява 

на по-малко учтивост, отколкото към други хора (4%). Приблизително по около 7% от родителите декларират 

за форми на дискриминационно отношение към тях и посочват, че много често „хората избягват контакт с 

тях“, „държат се така, сякаш се плашат от тях“ или демонстрират отношение „сякаш смятат, че те (родителите 

на деца с увреждания) не са умни“. Този тип отговори са регистрирани по-често в столицата и в градовете 

и по-рядко – в селата; по-често сред хора с основно и по-ниска степен на образование, отколкото сред 

висшисти; по-често сред роми, отколкото сред българи.
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Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания се разминават с горепосочените. Те споделят, 

че всекидневно се сблъскват с неуместни коментари и поведение към децата си. „Плюят си в пазвата, чукат 

на дърво – на никого не му става приятно, като те гледа.“ Родителите споделят, че неприятна практика 

е хората да правят коментари пред децата, макар и добронамерено, за състоянието им, особено когато 

детето вече е голямо и осъзнава затруднението си, както и да употребяват израза „такива деца“, който често 

използват дори специалисти. Родителите разказват за ситуации, в които други родители не позволяват на 

децата си да играят с техните, тъй като се притесняват от подражание и негативно повлияване в развитието 

на собствените си деца. Споделят за различно, негативно отношение, което получават от страна на учителите 

в детските градини, от лекарите, от съседите, от приятелския си кръг. 

В друг блок въпроси са изследвани друга група твърдения относно различните трудности, с които се срещат 

семействата на деца с увреждания. За разлика от предишния блок, тези твърдения са с много по-високи 

нива на съгласие от страна на респондентите. В таблицата са дадени средните оценки на родителите на деца 

без увреждания и на родителите на деца с увреждания за твърдения, свързани със семействата на деца с 

увреждания. Както е видно, всички твърдения са с висока степен на съгласие, и като цяло оценките на двете 

групи родители са сходни. Най-голямо разминаване между двете групи има по отношение на твърдението, 

че семействата на деца с увреждания получават различно отношение от обществото като цяло, като самите 

семейства са значително по-съгласни, че това е така, отколкото родителите на деца без увреждания.

 

Според експертите (вкл. на управленско ниво), с които са проведени интервюта, децата с увреждания 

и затруднения в развитието срещат както социални, така и физически бариери, свързани с достъпа до 

различни сгради, институции, и цялостно – при свободното придвижване в градската среда. Според тях, 

в резултат на протичащия процес на деинституционализация и целенасочените усилия за развиване и 

налагане на политиките за приобщаващо образование, децата с увреждания са по-видими в обществото. 

Това неминуемо води до промени в обществените нагласи към тях в посока повече приемане и целенасочена 

работа за приобщаването им. Според експертите, като цяло осведомеността на хората за някои физически и 

интелектуални затруднения се е подобрила в последните години, но е необходима още работа за запознаване 

със спецификите, както и акцент върху възможностите и потенциала на децата с физически и интелектуални 

затруднения. 

Твърдения
Родители 
на деца с 

увреждания

Родители 
на деца без 
увреждания

Семействата на деца с увреждания срещат трудности с намирането на работа 4,08 4,11

Семействата на деца с увреждания получават различно отношение от 
обществото като цяло 

3,96 3,68

Семействата на деца с увреждания срещат трудности при създаване на нови 
семейства/ сключване на брак 

3,81 3,88

Семействата на деца с увреждания имат трудности да създават приятелства 3,69 3,54

Семействата на деца с увреждания имат трудности да поддържат приятелства 3,62 3,59

Семействата на деца с увреждания срещат трудности да се грижат за останалите 
членове на семейството 

3,60 3,74

Семействата деца с увреждания срещат трудности да се грижат за другите деца 
в семейството 

3,56 3,68

Към семействата на деца с увреждания се отнасят по различен начин на работа 3,49 3,45

Семействата на деца с увреждания получават различно отношение от роднините 
си в сравнение с другите членове на рода 

3,30 3,23
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V. НАГЛАСИ КЪМ ИНСТИТУЦИИТЕ И ПОЛИТИКИТЕ

Трябва ли децата с увреждания да получават равни възможности, независимо от разходите?

Сред анкетираните родители на деца без увреждания 70,4% са напълно съгласни и 22,6% са донякъде 

съгласни (93% общо), че децата с физически увреждания трябва да получават равни възможности (като 

училище и игра), независимо от разходите. За децата с интелектуални увреждания делът на напълно 

съгласните е 69%, а на съгласните донякъде – 17,6% (общо 86,6%). 

Сред родителите на деца с увреждания 77,6% са напълно, а 11,2% – донякъде съгласни (общо 88,8%), 

че децата с физически увреждания трябва да получават равни възможности, независимо от разходите. 

Степените на съгласие за децата с интелектуални увреждания са 73,5% и 18,8% (92,3% общо). 

Сред специалистите в социални услуги 87,4% са напълно, а 6,3% – донякъде съгласни (общо 93,7%), че 

децата с физически увреждания трябва да получават равни възможности, независимо от разходите. За 

децата с интелектуални увреждания напълно съгласни са 80%, а донякъде – 8,9% (88,9% общо). 

Могат ли децата с увреждания да се впишат в обществото без финансова помощ за техните семейства?

Сред родителите на деца без увреждания 43,9% са напълно и 33,4% – донякъде съгласни (общо 77,3%), 

че децата с физически увреждания не могат да се впишат в обществото без финансова помощ за техните 

семейства. По отношение на децата с интелектуални увреждания нивата са съответно 42,4% и 28,4% (общо 

70,8%).

Сред родителите на деца с увреждания 39,8% са напълно и 34,7% – донякъде съгласни (общо 74,5%), 

че децата с физически увреждания не могат да се впишат в обществото без финансова помощ, докато 

по отношение на децата с интелектуални увреждания процентите са: 62,4% – напълно съгласни, и 12,8% – 

донякъде съгласни (75,2% общо).

Данни от фокус групи

Данните от фокус групите с родители на деца с увреждания и затруднения в развитието сочат, че те 

не се чувстват достатъчно включени в изработването на политики, които пряко засягат тях и децата им. 

Респондентите смятат, че няма достатъчна комуникация с родителите от страна на тези, които правят 

политиките.

Във фокус групите с родители на деца без увреждания се акцентира върху дискриминацията и 

„безхаберието“ на институциите и отсъствието на държавата от задължението да се полагат грижи за децата 

с увреждания, от една страна, и „безразличието“ на обществото като цяло, от друга. Сред проблемите са 

посочени задълбочаващ се дефицит на специалисти („няма педиатри, няма психолози“); липса на държавна 

грижа и безплатни домове за грижи за деца, за сметка на частни и финансово недостъпни домове („всичко 

трябва да минава през частни такива, където се плащат едни сериозни пари“). Участниците в дискусиите са 

категорични, че държавата е длъжна да осигури за всяко дете със затруднения в развитието „нужните грижи 

безплатно – рехабилитация, психолог, логопед“.
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VI. НАГЛАСИ, СВЪРЗАНИ С ОБРАЗОВАТЕЛНАТА   
 СИСТЕМА И ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Къде трябва да получават предучилищното си образование децата с увреждания?

45,3% от родителите на деца без увреждания са напълно съгласни, а 36,6% са донякъде съгласни (общо 

81,9%), че децата с физически увреждания имат нужда от специални образователни институции (напр. 

специални училища или центрове). За децата с интелектуални увреждания напълно съгласни са 49,7%, 

а донякъде – 30,5% (общо 80,2%). Живеещите в столицата и в селата по-често са склонни да смятат, че 

децата с физически увреждания се нуждаят от специално училище или център за подкрепа, докато децата 

с интелектуални увреждания са поставяни в специални образователни институции най-вече от анкетирани в 

областни градове и села. Родителите с ниско образование и по-ниски месечни доходи също са по-склонни 

да смятат, че дете с интелектуални увреждания трябва да посещава специална образователна институция. 

Сред поставящите децата с физически увреждания в специални образователни институции не се забелязват 

подобни тенденции. 

Мъжете много по-често в отговорите си са склонни да изолират децата с увреждания от общите групи в 

детските градини, да ги поставят вкъщи или в специални образователни институции. Сред живеещите в 

селски райони също е много по-разпространено мнението, че тези деца трябва да останат вкъщи и по този 

начин да получат предучилищното си образование. Населяващите областни и малки градове в най-висока 

степен подкрепят твърдението, че децата с увреждания следва да бъдат заедно с останалите, в обща детска 

градина. Живеещите в столицата подкрепят събирането на децата в обща детска градина, но по-голям дял 

от тях смятат, че това трябва да се случи чрез специализирана група за деца с увреждания. Поставени в 

ситуация, в която за съдбата на детето трябва да се поеме лична отговорност от тях, родителите поддържат 

относително устойчиво първоначалните си твърдения.

Родителите смятат, че близо една втора от обществото би поставило момиче с физически увреждания в 

дневен център, докато сред самите тях този дял е малко над 38%. Аналогично, според родителите 31% от 

обществото смята, че момче с физически увреждания трябва да бъде обучавано в дневен център, а сред 

родителите този дял е 17,7%.

© UNICEF Bulgaria/2020
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Според родителите проблемът с приобщаването на деца с увреждания във възрастовата група от 3 до 6 

години е бил много по-сериозен преди пет години, в сравнение с настоящия момент. Нагласите за бъдещето 

са изразено позитивни, като над 60% от анкетираните родители очакват да има частично подобрение в 

приобщаването на момчета с увреждания, докато за момичетата делът на подкрепа към това твърдение 

пада до около 40%.

Според родителите на деца с увреждания нуждата от специални образователни институции е по-голяма при 

децата с интелектуални увреждания, отколкото при децата с физически увреждания. Въпреки това оценките 

и за двете групи деца надминават 3,00 с повече от единица (по скала от 1 до 5, при която 1 индикира пълно 

несъгласие, а 5 – пълно съгласие), което говори за високи нива на съгласие с това твърдение. Отглеждащите 

дете с увреждане по-често споделят мнението, че децата с интелектуални увреждания би трябвало да бъдат 

в специални образователни институции, докато при полагащите грижи за деца със затруднения в развитието 

се наблюдава обратна тенденция.

Здравните специалисти показват малко по-висока склонност да отделят в специална образователна 

институция децата с интелектуални увреждания (общо 83,5% са напълно и донякъде съгласни), отколкото 

децата с физически затруднения (75% общо). Графиката по-долу онагледява отговорите на здравните 

специалисти, ако са поставени в ситуация, в която те самите трябва да вземат решение къде детето да 

получи предучилищното си образование.

Нека да предположим, че Вие сте отговорни за вземането на решение за  
най-доброто място, където детето да получи предучилищно образование:

44,4% 33,3%3,7% 18,5%

момиче, интелектуални затруднения

28,6% 46,4%25,0%

момче, интелектуални затруднения

14,8% 33,3% 40,7%11,1%

момиче, физически увреждания

46,4% 35,7%17,9%

момче, физически увреждания

Да остане вкъщи и да не посещава детска градина или предучилище
Дневен център за деца с увреждания
Обща детска градина, но в специална група за деца с увреждания
Обща група в детска градина с всички останали деца
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Сред специалистите в социални услуги 39% са напълно съгласни и 24,5% са донякъде съгласни (общо 

63,5%), че децата с физически увреждания имат нужда от специални образователни институции. За децата 

с интелектуални увреждания дяловете са съответно 48,9% напълно съгласни и 32,6% съгласни донякъде 

(общо 81,5%). Графиката по-долу онагледява отговорите на специалистите в социалните услуги, ако са 

поставени в ситуация, в която те самите трябва да вземат решение къде детето да получи предучилищното 

си образование. 

Отношение към децата с увреждания в образователната система

Сред родителите на деца без увреждания преобладават нагласите, че в повечето случаи отношението 

към децата с физически увреждания и интелектуални затруднения на възраст 3–6 години не е същото, 

каквото е към връстниците им. Респондентите смятат, че в детската градина те често са изключвани или 

ограничавани в цялостното си развитие и приобщаване поради тяхното увреждане/затруднение.

Според интервюираните експерти често децата със затруднения в развитието, дори да са включени в 

учебния процес и да присъстват в класната стая, не са успешно приобщени към колектива. Обичайно са 

позиционирани най-отзад и отстрани в самите стаи, придружавани са от възрастен – родител или друг в 

ролята на личен асистент, и ако са тихи и спокойни, остават почти незабележими. 

Кой вариант бихте избрали Вие лично като най-доброто място за 
предучилищно образование за детето:

30,6%

44,3%

59,2%

44,3%

10,2%

11,5%

момиче, интелектуални увреждания

момче, интелектуални увреждания

18,0% 23% 59%

момиче, физически увреждания

34,7% 55,1%8,2%2%

момче, физически увреждания

Да остане вкъщи и да не посещава детска градина или предучилищна група
Дневен център за деца с увреждания
Обща детска градина, но в специална група за деца с увреждания
Обща група в детска градина с всички останали деца
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Данни от фокус групи 

От гледна точка на родителите на деца без увреждания, участвали във фокус групи, нагласите относно 

възможността децата с увреждания да бъдат в обща група в детската градина заедно с деца без затруднения 

в развитието, не са еднозначни. Респондентите са категорични, че това зависи от степента на увреждане на 

детето, от една страна, а от друга – от наличието на специалист, ресорен служител. „Има деца, които са с 

психически проблеми. Няма как да са сред общите.“ (Мъж, родител на деца без увреждания, София) 

Според фокус групите с родители на деца с увреждания техният опит често е свързан с подписки срещу 

включването на децата и липсата на капацитет да се посрещнат образователните им нужди в рамките на 

учебните заведения. Според родителите, в образованието има много наредби, които на теория гарантират 

прилагане на приобщаващото образование като част от държавната политика, но всъщност „всичко е 

само на хартия“. Така например в детска градина са отказали да приемат дете със синдром на Даун, тъй 

като са се притеснявали да не зарази останалите деца. Майка от Севлиево разказва как в неофициален 

разговор директорът на детската градина, която детето – посещава понастоящем, я заставя да му осигури 

частен учител. Учителят трябва да придружава детето и да му помага при общите занимания. В противен 

случай, директорът заплашва, че с помощта на родителския съвет ще изключи детето. Друго условие в 

рамките на образователната система, което често нарушава правата на децата с увреждания и затруднения 

в развитието, е физически недостъпната среда. 

Родителите на деца с увреждания или затруднения в развитието откриват ползи от включването на децата 

си в образователната система и за самите преподаватели и останалите деца. По този начин те имат досег от 

първо лице с проблема, имат възможност сами да формират мнение, базирано на опит, и у останалите деца 

да бъде развито толерантно поведение и приемане на различията. Потенциалните негативи при записване 

на детето в обща детска градина са свързани с възможността детето да бъде нагрубявано, неглижирано, 

изолирано. Храната, предлагана в детските градини, също често не е на ниво, което да отговаря на 

специалните хранителни режими на някои деца със затруднения в развитието. Родителите отчитат и 

общовалидните недостатъци за всички деца, като по-често разболяване, поради контакта с повече хора, 

както и възможността детето да възприеме някои лоши навици от останалите.

© UNICEF Bulgaria/2021
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Нагласи на здравни специалисти и специалисти в социални услуги за приобщаващото образование

Специалистите в здравни и социални услуги са анкетирани за това доколко са съгласни с различни твърдения, 

свързани с приобщаването на децата с увреждания и затруднения в развитието към образователната система. 

Таблицата по-долу дава общия дял на съгласните (напълно и донякъде) с различните твърдения. Положителните 

твърдения (подкрепящи приобщаването) са в зелен цвят, докато отрицателните са в червено. Като цяло 

специалистите отчитат ползите от приобщаването на учениците с увреждания и затруднения в развитието в 

общата класна стая, но са раздвоени дали това все пак е по-добрата опция за тях. Само между една четвърт и 

една трета смятат, че учителите са достатъчно подготвени и притежават нужните компетентности да работят с 

ученици с увреждания. Прави впечатление, че в повечето случаи, здравните специалисти изразяват по-силно 

съгласие както с положителните, така и с отрицателните твърдения, докато при специалистите в социалните 

услуги има по-висока степен на колебание.

Твърдение
Специалисти 
в социални 

услуги

Здравни 
специалисти

Средно 
за двете 

групи

Децата с увреждания/със затруднения в развитието могат да учат в обща класна стая, 
ако учебната програма е адаптирана да отговаря на техните индивидуални нужди

77,2% 80,7% 78,95%

Включването на ученици с увреждания/със затруднения в развитието в обща класна 
стая насърчава приемането на различията от страна на учениците без увреждания/
със затруднения в развитието

75,5% 75,1% 75,3%

На учениците с увреждания/със затруднения в развитието трябва да се предостави 
всяка възможност да работят в общата класна стая, където е възможно

73,1% 71,2% 72,15%

Включването на ученици с увреждания/със затруднения в развитието в 
образователната система ще ги направи по-независими 

65,0% 72,2% 68,6%

Приобщаването на деца с увреждания/със затруднения в развитието е ефективно, тъй 
като детето получава на едно място цялата образователна подкрепа, от която се нуждае 

64,6% 70,4% 68,6%

Повечето ученици с увреждания/със затруднения в развитието правят всичко 
възможно да изпълнят задачите си 

54,8% 67,6% 61,2%

Включването на ученици с увреждания/със затруднения в развитието е от полза за 
учениците без увреждания 

63,9% 53,8% 58,85%

Предизвикателството да бъдеш в обща класна стая, за разлика от специална 
група в училище, насърчава учебните/образователните постижения на учениците с 
увреждания/със затруднения в развитието

54,8% 60,4% 57,6%

Учениците с увреждания/със затруднения в развитието вероятно ще развият уменията 
си за учене по-бързо в обща класна стая, отколкото в специална класна стая 

46,9% 62,1% 54,5%

Учениците с увреждания/ със затруднения в развитието могат да бъдат обучавани 
най-добре в обща класна стая 

41,5% 59,4% 50,45%

Ученето в специална паралелка има негативен ефект върху социалното и 
емоционалното развитие на учениците с увреждания/със затруднения в развитието 

39,5% 42,4% 40,95%

Учениците с увреждания/със затруднения в развитието не изземват времето на 
учителя в общата класна стая 

31,0% 36,1% 33,55%

Учителите в общата класна стая имат необходимите способности за работа с ученици 
с увреждания/със затруднения в развитието

21,1% 42,9% 32%

Учителите имат достатъчна подготовка, за да преподават на ученици с увреждания/
със затруднения в развитието в общата класна стая

17,3% 32,9% 25,1%

Обучението на ученици с увреждания/със затруднения в развитието се извършва по-
добре от специални педагози/ресурсни учители, а не от учители в класната стая

77,6% 78,1% 77,85%

Учениците с увреждания/със затруднения в развитието често нямат социалните 
умения, необходими за успех в обща класна стая

60,9% 62,4% 61,65%

Учениците с увреждания/със затруднения в развитието често нямат умения за учене, 
необходими за успех в обща класна стая

60,9% 55,3% 58,1%

Всяко допълнително внимание, което учениците с увреждания/със затруднения в 
развитието изискват, е за сметка на останалите ученици 

43,9% 53,6% 48,75%

Децата с увреждания/със затруднения в развитието трябва да бъдат в специална 
група в училище, така че да не са изправени пред отхвърляне в общото училище

39,8% 51,5% 45,65%

Учениците с увреждания/със затруднения в развитието създават твърде много 
объркване в общата класна стая

34,7% 35,7% 35,2%

Включването на ученици с увреждания в образователната система има отрицателен 
ефект върху развитието на техните емоции

21,4% 19,4% 20,4%
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VII. НАГЛАСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВНАТА     
 СИСТЕМА И ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ

Нуждаят ли се децата с увреждания от отделни здравни услуги?

Сред родителите на деца без увреждания, 51% са напълно съгласни, че децата с физически увреждания се 

нуждаят от отделни здравни услуги, а 36,5% – донякъде (общо 87,5%). За децата с интелектуални увреждания, 

дяловете са 48,8% напълно и 31% донякъде съгласни (общо 79,8%). Родителите в по-малки населени е по-

вероятно да отговарят, че децата с увреждания имат нужда от специални здравни услуги и грижи. 

Сред родителите на деца с увреждания съгласните с твърдението, че децата с физически увреждания се 

нуждаят от отделни здравни услуги, са: 58,5% – напълно съгласни, и 28% – донякъде съгласни (общо 86,5%). 

По отношение на децата с интелектуални увреждания 51,3% са напълно съгласни, а 33,3% – донякъде (общо 

84,6%). Родителите на деца с увреждания значително по-категорично от родителите на деца със затруднения 

в развитието застават зад нуждата от отделни здравни услуги за децата с интелектуални увреждания. 

Сред специалистите в социални услуги 41,5% са напълно съгласни и 26,4% – донякъде (общо 67,9%), 

че децата с физически увреждания имат нужда от отделни здравни услуги. За децата с интелектуални 

увреждания съгласните са: 27,4% – напълно съгласни, и 23% – донякъде съгласни (общо 50,4%).

Данни от фокус групи

Родителите на деца с увреждания споделят във фокус групите неприятни усещания и впечатления от 

здравната грижа. Споделят, че опитът им от консултации с лекари е негативен, тъй като често след това, 

вместо да бъдат насочени, се чувстват по-объркани от преди. Майка на дете със синдром на Даун споделя, 

че е била обвинена от лекар за състоянието на детето си, както и че извлича дивиденти от положението: „Ти 

си виновна, че имаш такова дете. Ти само го влачиш по ТЕЛК да точиш средства. Нищо няма да стане.“

© UNICEF Bulgaria/2021
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Консултиране за детското развитие

Сред родителите на деца без увреждания 60,1% посочват, че личният лекар/педиатър на детето им е попълвал 

в тяхно присъствие въпросник, свързан с развитието на детето. Въпросници, свързани с развитието на 

детето, са били попълвани най-често в малките градове, а най-рядко – в столицата. Градовете, в които под 10% 

от родителите споделят, че са били свидетели как педиатърът им попълва такъв въпросник, са Стара Загора, 

Разград, Враца и Плевен. Сред родителите на деца с увреждания 42,4% споделят, че са били свидетели как 

педиатърът им попълва въпросник за детското развитие, а 57,6% – че не са били.

На родителите е зададен въпрос относно честотата, с която през първите 3 години на детето са 

разговаряли с неговия личен лекар/педиатър относно развитието му. Отговорите на родителите на 

деца без и с увреждания са в графиките по-долу. Градовете, в които най-рядко са провеждани консултации 

от педиатри, са Стара Загора, Пазарджик, Габрово, Русе, Кюстендил, Силистра и София област. В тези 

населени места над 65% от анкетираните родители споделят, че през първите три години на детето им са 

били консултирани „рядко“ или „никога“ за развитието му.

 © UNICEF/UN0218087/Noorani

Колко често през първите 3 години на детето, по време на срещите Ви 
с неговия личен лекар/педиатър, той разговаря с Вас за развитието на 
детето, ученето или поведението му?
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VIII. НАГЛАСИ, СВЪРЗАНИ С ЖИВОТ В/ИЗВЪН    
 СЕМЕЙНА СРЕДА

Къде трябва да живеят децата с увреждания?

Анкетираните родители на деца без увреждания са питани дали за децата е по-добре да са в специални 

институции, със специалисти, които да се грижат за тях през цялото време. 19,3% от тях са напълно 

съгласни с това, а 30,6% са донякъде съгласни (общо 49,9%) по отношение на децата с физически 

увреждания. За децата с интелектуални увреждания дяловете са: 18% – напълно съгласни, и 25,1% – 

 донякъде съгласни (общо 43,1%). Родителите са питани и по друг сходен въпрос – дали децата с увреждания 

се нуждаят от специални институции, като напр. специални домове за живеене. По отношение на децата 

с физически увреждания 13,6% са напълно съгласни, а 29,8% – донякъде (общо 43,4%); за децата с 

интелектуални увреждания 12,7% са напълно съгласни, а 26,1% – донякъде (общо 38,8%). Лицата с по-ниско 

образование и в селата са по-склонни от останалите да смятат, че децата с увреждания трябва да бъдат в 

специални институции, със специалисти, които да полагат грижи за тях, както и в специални домове. 

Попитани дали за едно дете е по-добре да живее в приемно семейство или в институция, ако е останало 

без родителски грижи, 37,9% от родителите на деца без увреждания са напълно съгласни, а 28,4% – 

донякъде (общо 66,3%), че приемното семейство е по-добър вариант. Обратното твърдение (че е по-добре в 

институция, отколкото в приемна грижа) споделят общо 26,1% – 8,8% напълно съгласни и 17,3% донякъде. 

Ако обаче има опция детето да остане вкъщи, над 80% от родителите посочват, че биха го оставили вкъщи, 

независимо дали е с физически или интелектуални увреждания (като тези, които смятат, че децата с 

интелектуални увреждания следва да се отглеждат вкъщи, имат лек превес). Жените подкрепят оставането 

на децата вкъщи в по-голяма степен от мъжете, като това се наблюдава и при фокус групите. Забелязва 

се, че живеещите в по-малки населени места и лицата на възраст 25–44 години по-често са на мнение, че 

момчетата с увреждане следва да останат вкъщи. 

Родителите на деца без увреждания смятат, че все по-често деца с увреждания ще бъдат отглеждани 

вкъщи, със собственото си семейството. Общите процентни дялове на отговорили, че според тях ще се 

повиши броят на изоставени деца с увреждания, са под 10%. 

Сред родителите на деца с увреждания 10,2% са напълно съгласни и 22,9% – донякъде (общо 33,1%), че 

за децата с физически увреждания ще бъде по-добре, ако са настанени в специални институции, където 

да се грижат за тях през цялото време. По отношение на децата с интелектуални увреждания дяловете са: 

Колко често през първите 3 години на детето, по време на срещите Ви с 
неговия личен лекар/педиатър, той разговаря с Вас за развитието на детето?
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12% – напълно съгласни, и 31,6% – донякъде съгласни (общо 43,6%). Със сходното твърдение – че децата с 

физически увреждания се нуждаят от специални институции, като напр. специални домове за живеене, са 

напълно съгласни 10,3%, а също толкова – 10,3%, са донякъде съгласни (общо 20,6%). Дяловете по отношение 

на децата с интелектуални увреждания са: 9,4% – напълно съгласни, и 19,7% – донякъде съгласни (общо 

29,1%). Превес сред отговорилите положително имат родителите на деца с по-тежки дефицити в развитието.

Повечето родители (както на деца с увреждания, така и на деца без увреждания) не вярват, че обществените 

нагласи са сходни с техните. Родителите смятат, че голяма част от обществото намира за нужно децата с 

увреждания да получават институционална подкрепа. Обособява се и мнение, че обществените нагласи 

клонят по-силно към изключване на момчетата, чрез изолиране от семейната среда и поставяне в специални 

институции, отколкото на момичетата. 

Сред здравните специалисти, 40% са напълно или донякъде съгласни, че децата с интелектуални 

увреждания се нуждаят от специални институции, като напр. специални домове за живеене, и 49,1% са 

на това мнение за децата с физически увреждания. Нуждата от специални институции както за децата с 

интелектуални, така и за децата с физически затруднения, е подкрепяна в най-висока степен от здравните 

специалисти с трудов стаж до 25 г. Същевременно, здравните специалисти от лечебните заведения за 

болнична помощ в най-голяма степен са склонни да се съгласят с твърдението, че децата с увреждания се 

нуждаят от специални институции, като например специални домове за живеене – независимо дали става 

дума за интелектуално или физическо затруднение. 

Ако дете е останало без родителска грижа, 63,95% от здравните специалисти считат, че е по-добре да 

бъде настанено в приемно семейства, а 28,07% – в институционална грижа („специален дом за живеене“). 

Ако има опция детето да остане вкъщи и специалистите са поставени в ситуация, в която те са отговорни 

за вземане на решение къде да живее детето, мнозинството от тях биха го оставили вкъщи. Графиката по-

долу показва резултатите от този въпрос, разбити по пол на детето и вид увреждане. Това се разминава с 

данните от анкетирането на родители на деца с увреждания, които сочат, че 18,3% от тях са били насочвани 

от медицински специалисти да оставят детето си за отглеждане в институция. Това разминаване може да 

се дължи на променящи се нагласи във времето, но ясно говори за продължаващо наличие на положителни 

нагласи към институционалната грижа сред част от здравните специалисти.

93,3% 6,7%

момиче, физически увреждания

3,3%96,7%

момче, физически увреждания

3,4%82,8% 13,8%

момче, интелектуални затруднения

3,5%93,1% 3,4%

момиче, интелектуални затруднения

Вкъщи Приемно семейство Специален дом за живеене

Нека да предположим, че Вие сте отговорен/отговорна за  
вземането на решение за най-доброто място, където да живее детето:
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Сред специалистите в социални услуги 12,6% са напълно съгласни и 19,3% – донякъде (общо 31,9%), че 

за децата с физически увреждания ще бъде по-добре, ако са настанени в специални институции, където да 

се грижат за тях през цялото време. За децата с интелектуални увреждания дяловете са: 19,3% – напълно 

съгласни, и 17% – донякъде (общо 36,3%). По въпроса дали децата с физически увреждания се нуждаят 

от специални институции, като напр. специални домове за живеене, 9,4% са напълно съгласни, а 13,2% –  

донякъде (общо 22,6%). За децата с интелектуални увреждания 8,9% са напълно съгласни, а 22,2% – 

донякъде (общо 31,1%).

49,7% от специалистите в социални услуги са напълно съгласни и 21,1% – донякъде съгласни (общо 70,8%), 

че за едно дете, останало без родителски грижи, е по-добре да живее в приемно семейство, отколкото в дом. 

Обратното твърдение се подкрепя от 17,7% от специалистите (6,5% напълно съгласни и 11,2% донякъде). 

Графиката по-долу показва мненията на специалистите, ако има опция детето да остане вкъщи и те лично са 

отговорни да изберат място за живот, с разбивка по пол и вид увреждане на детето. 

Къде бихте избрали Вие лично да живее детето:

2,3%

момиче, интелектуални увреждания

97,7%

момиче, физически увреждания

2,3%97,7%

момче, интелектуални затруднения

1,9%98,1%

5,8% 1,9%92,3%

момче, физически увреждания

Вкъщи Приемно семейство Специален дом за живеене
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IX. РАЗЛИКИ МЕЖДУ МОМИЧЕТАТА И МОМЧЕТАТА

Според анкетираните родители на деца без увреждания като цяло момичетата с увреждания по-често 

се ползват от равнопоставеност със своите връстници, отколкото момчетата с увреждания, независимо от 

вида увреждане. Мненията на анкетираните родители сочат, че според тях е необходима промяна най-вече 

в ситуацията на момчетата с увреждания, като тези с интелектуални увреждания са избирани относително 

по-често – над 65% от родителите са категорични, че тази група деца са в най-неравнопоставено положение. 

Анкетираните мъже са значително по-склонни да смятат, че само момчетата страдат от негативно отношение, 

докато около една втора от анкетираните жени твърдят, че и момичетата с увреждания не получават същото 

отношение като останалите деца. Родителите са на мнение, че при момчетата с увреждания е нужна по-

категорична намеса, която да обезпечи спазването на техните човешки права.

Родителите на деца без увреждания поставят много по-често момчетата в обща група с всички деца в 

детската градина и вкъщи, докато момичетата по-често са поставяни в дневни центрове и в обща детска 

градина, но в специализирана група за деца с увреждания. Момчетата с интелектуални увреждания също 

са поставяни в специални групи, но по-често попадат и в обща група с останалите деца (над половината 

родители ги поставят в обща група). Най-висок дял от родителите смятат, че биха изпратили момиче с 

интелектуални увреждания в обща детска градина, но в специална група. Тези тенденции се повтарят и по 

отношение на децата с физически увреждания, макар и с по-малки процентни разлики. Родителите на деца 

с увреждания поставят по-често в обща детска градина момчетата с физически увреждания, а най-често 

изключват от предучилищното образование момичетата с интелектуални увреждания. 

От гледна точка на живот в семейна среда най-често живеещите в малки градове, родители над 25 години 

и такива с доход над 2000 лева оставят момичетата с интелектуални затруднения вкъщи. Респондентите, 

които смятат, че момичетата с интелектуални увреждания трябва да бъдат настанени в приемно семейство 

или в специален дом, са предимно мъже, лица под 25 години и живеещи в областни градове.

© UNICEF/UN0509689/Sokhin
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X. НАГЛАСИ СРЕД ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ  
 10–14 Г. БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

Децата са помолени да определят дали дадени думи се отнасят към деца с увреждания или към деца без 

увреждания. „Лош“ е определение, за което няма единодушно мнение. Все пак най-често то се явява като 

характеризиращо децата без затруднения в развитието (30,2%). Посочената причина е, че понякога се случва 

деца в норма да се подиграват и да обиждат дете със затруднения в развитието. Характеристиките „тъжен“ 

и „сам“ също се приписват най-често едновременно и на двете групи. Наблюдава се обаче тенденция децата 

да отнасят тези описания към връстниците си със затруднения в развитието. Децата със затруднения в 

развитието са „тъжни“, от една страна, заради самия факт, че имат някакво ограничение (физическо или 

интелектуално), от друга – защото са неразбрани, обект са на подигравки и тормоз. Аналогично на тази 

зависимост, интервюираните са по-склонни да припишат определението „щастлив“ на децата без затруднения 

в развитието. Описанията „общителен“ и „трудолюбив“ отново се определят предимно като присъщи и на 

двете групи. Въпреки това е видима тенденция, според която подрастващите са по-склонни да ги приписват 

на децата без увреждания.

Децата са помолени да кажат къде според тях играят децата с увреждания и децата без увреждания на 

детската площадка. Респондентите най-често позиционират децата с физически увреждания на местата, 

които определят като по-безопасни и по-спокойни („беседка“, „пейки“, „люлка мрежа“). В създадените схеми 

почти не се срещат варианти, в които децата с физически затруднения да са поставени при различните 

видове катерушки („катерушка“, „катерушка паяжина“, „стена за катерене“). 

В проведените фокус групи изследователите са стигнали до извода, че децата нямат ясно изградена представа 

за ограниченията на връстниците си с интелектуални затруднения. Отговорите сочат, че респондентите ги 

разпознават като по-активни в игрите на детските площадки от децата с физически затруднения (по-рядко 

се срещат на пейките и беседката). Най-вече играят на пързалките и люлките, където придружителите им 

могат да им помагат. Местата, на които най-често се посочва, че децата не играят заедно, са всички видове 

катерушки.

© UNICEF/UN0461786/Gevorgyan
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Попитани какви са разликите между децата с увреждания и децата без увреждания, децата допускат, че 

връстниците им със затруднения в развитието е възможно да споделят същите интереси, предпочитания за 

игри, мнения, начини на мислене, характери.

Децата са поставени в няколко хипотетични ситуации на интеракция с дете със затруднения в развитието. Те 

са попитани дали биха го поздравили, дали биха го включили в игра с приятелите си, биха ли му услужили с 

материали в клас, биха ли го поканили у дома и биха ли споделили тайна с него. Колкото по-личен контакт 

и допускане в близост предполага действието, толкова по-често се среща отказ или въвеждане на условие 

за реализация на контакта. Нивата на близост и допускане се определят от това дали събеседникът е 

възприеман като приятел. От интервюираните 17,3% (9 деца) не биха поканили дете със затруднения в 

развитието у дома си, а за 11,5% (6 деца) зависи основно от това дали са приятели с детето и дали им е 

приятно да прекарват време заедно. Приблизително всяко пето от интервюираните деца признава, че не 

би споделило тайна със свой връстник със затруднения в развитието. Притесненията са, че детето със 

затруднения няма да може да разбере концепцията на тайната и може неволно да я разкрие на някого. За 

една четвърт от респондентите готовността за споделяне зависи от това колко близък приятел им е това 

дете и дали може да му се има доверие. Ако детето със затруднения в развитието демонстрира положително 

поведение, тихо е или дори пасивно, връстниците му в норма са склонни да общуват с него, да го включват 

в общи игри, заявяват готовност да му помагат за преодоляване на ограниченията. Ако обаче затруднението 

е свързано с изменени представи за ситуацията, неадекватно поведение, агресивни изблици, децата не са 

склонни да проявят такава толерантност.

Повечето подрастващи нямат в близкото си обкръжение деца с увреждания и съответно нямат опит в 

комуникацията с тях или нагласи, изградени на базата на реални впечатления. Основно в случаите, в които 

интервюираните споделят за контакт с деца с увреждания и затруднения в развитието, той е в резултат на 

това, че има подобен случай в класа или в училището.

От мненията, споделени в рамките на фокус групите, се забелязва тенденция, според която колкото по-големи 

са учениците, толкова по-склонни са да възпроизвеждат общоприетото говорене за деца с увреждания и 

затруднения в развитието.

 
XI. НАГЛАСИ СРЕД ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Многократно интервюираните деца споделят, че не се разбират с връстниците си. Децата със затруднения 

често са изолирани и дори обиждани. Помолени да помислят за разлики между децата със затруднения в 

развитието и връстниците си в норма, интервюираните посочват, че съществена разлика е държанието/

отношението. Децата в норма често се държат „лошо“, тормозят децата с увреждания и затруднения в 

развитието, обиждат ги, подиграват им се и странят от тях.

Те присъстват в класната стая, но не са приобщени реално. Чувстват се сами и отхвърлени от връстниците 

си. Общуват с ограничен брой хора и нямат смелостта и комфорта да градят свободно взаимоотношения 

със съучениците си. 

Както всички други деца, те също искат да създават приятелства. Идеята за присъединяване на ново, 

непознато дете в училище децата със затруднения в развитието посрещат като нова възможност да 

спечелят приятел. Готови са да поздравяват детето, да го включват в игрите си, да му заемат свои вещи, да 

му споделят лични неща, които ги вълнуват. Те обаче са по-резервирани към идеята да допускат външни и 

все още не толкова познати хора в най-личното си пространство – дома.
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