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До
Г-н Томислав Дончев
Зам. Министър председател на Република
България, председател на консултативния съвет
във връзка с Европейската Зелен пакт

ОТНОСНО:
Обществено обсъждане на План за възстановяване и устойчивост на Република
България
СТАНОВИЩЕ
От СНЦОП „Клуб за планинско-приложни спортове - АГАРТА“ Пловдив
С адрес Пловдив, бул. „Шести Септември“ № 146, тел. 0888 22 90 73
Чрез Крум Антонов Сираков, председател на УС на Сдружението
Уважаеми господин Заместник Министър-председател
В качеството си на представител на юридическо лице с нестопанска чел, в
чиито устав работата с хора с увреждания е основна точка, и което има опит в
работата с хора с увреждания, Ви представям становището на това юридическо
лице, като се надявам то да е полезно както за работата по приемане на Плана за
възстановяване и устойчивост на Република България, така и в бъдещото негово
изпълнение.
СНЦ „КППС АГАРТА“ има опит в осъществяване на няколко проекта,
свързани с хора с увреждания /в частност глухи и тежкочуващи деца и младежи/,
през последните няколко години. В екипа на Сдружението има психолози,
педагози, специални педагози и специалисти в различни планинско-приложни
спортове. От тази си позиция, считаме, че мнението ни може да бъде полезно.
В частност то касае стълб 4 – Справедлива България, и по-точно точка 4.2.
– Социално включване - Продължаваща подкрепа за деинституционалиризане
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на грижата за възрастни хора и на хората с увреждания: Проектът подкрепя
продължаването на реформата на системата на социалните услуги за
дългосрочна грижа. Предвидено е изграждането и оборудването на нови
социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и
съпътстваща социализация и консултативни социални услуги за лица с
увреждания.
1. Социалиално включване на хора/общности с увреждания, и на деца в
неравностойно положение.
Считаме, че в случая с лицата с увреждания, целта е двете общности - на
мнозинството без, и на малцинството с увреждания, да се интегрират една към
друга. Не едната да се интегрира към другата, а двете да се интегрират една с
друга. Интеграцията е двупосочен процес, който изисква съпоставими усилия по
пречупване на стереотипите и преодоляване на различни аспекти на
стигматизация, и от двете страни в процеса. И това не се получава с лекции и
семинари. Лекциите и семинарите биха били полезни на хората, които ще
работят с тези общности, и на техните представители, но не и на самите
общности и на интеграцията им в обществото. Като всяка друга лекция,
лекциите от типа „Дайте да ви съберем и да ви кажем как трябва да уважавате
хората с увреждания“, или „С тази лекция хората без увреждания ще се научат
да уважават вас – тези с увреждания“, не принасят особена полза, от една страна,
заради сухата материя, и от друга – заради еднократността си. А с еднократни,
кампанийни действия, дълготраен резултат не се постига.
Така показва досегашният ни опит при работа с хора с увреждания. Важно
е да се уточни – касае се за работа, която продължава месеци, и с тенденция да
продължава и с години, а не да е някакъв кампаниен, еднократен акт, който ден
по-късно е забравен, и от него няма продължителен ефект.
При лицата с увреждания и лицата в неравностойно положение,
социализацията е необходимо на включва не просто показване на грижа от
страна на социума /на Коледа, Великден и прочее/. Такъв вид кампании считаме
за не просто слабо полезни, а и за опасни в дългосрочен план. От една страна те
не предизвикват дългосрочен ефект /няма как да помогнеш дългосрочно на
някого, затрупвайки го с шоколад, или водейки го на Мусала, два пъти годишно/.
От друга страна, тези кампании създават в обществото илюзията за изпълнен
дълг и свършена работа. От трета – те създават огорчение и раздразнение у
представителите на общностите на хора с увреждания и хора в неравностойно
положение. Тези две последствия – от една страна „измиването на ръцете“ в
мнозинството от социума, от друга – раздразнение и огорчение в малцинстното
от него, считаме за пагубни в дългосрочен план, защото те имат лош,
мултиплицираш се възпитателен ефект. Едните смятат, че са свършили всичко,
без това да се е случило, другите смятат, че спрямо тях се имитира дейност и че
отново „нищо няма да стане“.
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В крайна сметка, лична мобилност – това не е просто да дадеш на някого
техническо средство, бастун или социален асистент. Това е да му
създадеш контакти, приятелски кръг извън затворената общност на хората като
него. Софтуерните програми, помощните средства, приспособления и т.н. са
нещо безценно, но недостатъчно. Съществено, по наше мнение, е и този човек да
се усети като част от обществото, а останалите хора от обществото, да го усетят
като близък човек, на който да помагат не по навик или защото ще се видят по
телевизията, а защото близостта с него е формирала допълнителна, правилно
насочена съпричастност, не снизходителното, отписващо го като нормална
личност съжаление, което може да предизвика, както стана дума по-горе,
огорчение, а често направо неприязън.
Визията ни в посока на излизане от този кръг, който считаме за порочен, е
реализирането на мероприятия, които да продължават години наред, и които
касаят основно деца, защото периодът на детството е времето, в което може да се
възпитат навици и възгледи, които остават в човека през целия му живот, и
формират поведението му, което поведение впоследствие променя социума.
Считаме, че това може да се постигне чрез съвместни спортни и туристически
мероприятия, курсове, кръжоци и прочее занимания, в хода на които децата и
младежите с увреждане, или децата и младежите в неравностойно положение,
ще се почувстват значими и ценни, и в собствените си очи, и в очите на социума.
По този начин се завързват приятелства, хората започват да се търсят единдругиго и извън организирани мероприятия. Всеки – и този в условна норма, и
този с увреждане, напуска парадигмата си, обременена от огорчение,
безперспективност, чувство за изолация, стигматизация, игнориране на проблема
и прочее. По този начин се влияе на бъдещето, което всички имаме интерес да е
по-добро, защото в него ще живеят децата ни.
От друга страна, продължителната работа в посока „правене на неща
заедно“ и за дълго време, чрез различни форми на занимание, би дала
възможност на тези деца, освен всичко друго, да се запознаят с различни
професии, свързани с туристически и спортен бранш, и да получат възможност
да се реализират в тях. Например от деца, ангажирани в кръжок или лагер с
планинарска и алпийска насоченост може да се получат отлични бъдещи
промишлени алпинисти /това е бранш, който страда от хроничен недостиг на
кадри, а в него се печели повече от добре./ Възможни са и „по-тривиални“
варианти на професионална реализация– кадри за туристическия бранш, в който
недостигът им също е повече от крещяш. И това са само два много дребни и
много частни примери!
2. Продължаваща подкрепа за деинституционалиризане на грижата за
възрастни хора и на хората с увреждания
Очевидно, деинстиционализацията на грижата за възрастни хора и хора с
увреждане означава тя на премине от държавата, към стопански и нестопански
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субекти в нея. В случая с коментираните от нас дългосрочни дейности с деца и
младежи с увреждания, съществува сериозна /по наше мнение/ пречка от
практично естество.
Например:
Един детски планински лагер /например/, в който са включени 14-16 деца,
изисква като персонал 2-3 водачи /възрастни/, с обща квалификация – един
педагог, един специалист по планинско-приложни дисциплини , и един медик.
Ако децата са 50/50 със и без увреждания, персоналът следва да е
увеличен, при това с хора с уникални, така да се каже бутикови, специалности
/ако се касае за глухи деца – жестови преводачи/. След като се пресметне
заплащането на тези специалисти, се оказва, че при една приемлива,
среднонационална такса за участие, се оказва, че има сериозен проблем.
Среднонационалната цена на лагер с 14-16 участници, е съобразена с трима
души персонал. При запазване на цената и увеличаване на броя на персонала,
лагерът става нерентабилен. При повишаване на цената, той става непродаваем
/особено за семейства, които се налага да отделят значителни средства за други
рехабилитационни мероприятия и процедури, и за леца в неравностойно
положение – лишени от родителска грижа, например/.
По същия начин стоят нещата и при провеждане на кръжоци, курсове и
пр.
В тази посока, по наше мнение, е целесъобразно да се насочи подкрепата –
дофинансиране, чрез проекти, на такъв род прояви, или цялостно финансиране, в
зависимост от естеството на участниците.
В заключение - считаме, че чрез описаните по-горе дейности, при тяхна
продължителност и повтаряемост във времето /в рамките на поне 3-4 години/
могат да се постигнат следните резултати:
-

Социален – приобщаване на общността на хората с увреждания или
хората в неравностойно положение чрез съвместни мероприятия,
впоследствие – създаване на нагласа у хората в условна норма, за
взаимодействие с тази общност. Това взаимодействие ще работи, ако се
извършва в неформална, в динамична среда Общностите трябва да
взаимодействат в динамична среда, а не да бъдат поставени на едни
столове и да им се четат лекции. Взаимодействието в нова среда /каквато
е, например, планинската/, ще подтикне хората към ново мислене и нов
подход към взаимодействието им с другите. Това ще създаде трайна
нагласа, и ще започне да „произвежда“ хора, за които търсенето на такъв
род взаимодействие ще е вече потребност.

-

Терапевтичен – има трайно установени практики, в световен мащаб, а за
щастие вече и у нас, за рехабилитоационна работа с деца с увреждания, в
която рехабилитационно средство е спортът. В България има положителен
опит за ползване на скално катерене като рехабилитационен метод за деца
– аутисти. Нашето Сдружение, например, съвместно с партньорски
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организации, от своя страна, организира проекти за скално катерене за
глухи деца.
-

Икономически – запознаване на децата с увреждания и децата в риск, с
различни браншове и различни професии. Чрез активното взаимодействие
в диманична среда, и най-вече – чрез продължаващото във времето такова
взаимодействие, чрез повтарящи се прояви, тези деца и младежи ще се
запознаят с добре платени професии, в които, поради хроничния недостиг
на кадри в тях, имат съвсем реална възможност за реализация. В тази
посока считаме за много важен и друг аспект – едни съвместни прояви на
деца със и на деца без увреждания, биха били изключително благодатна
среда за стаж на бъдещи педагози, специални педагози, психолози и пр.
Такъв род място за стаж би бил наистина уникален.

Надяваме се, че нашите съображения и идеи ще са полезни на
Правителството на Република България, за да бъдат осъществени стълбовете на
Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и да бъде той
изпълнен по начин, който да е полезен на обществото ни.
С пожелание за успешна и ползотворна работа:

Председател на УС на СНЦ „Агарта“:
Крум Антонов Сираков

