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УВОД 

 
Днес в света и у нас ускорено расте общественото съзнание за 

инвалидност, за проблемите и правата на различните маргинализирани 

и застрашени социални групи, както и за нуждите от широка и 

конкретна социална акция за подкрепа и включване на тези групи в 

обществения живот. През последните три десетилетия тези действия в 

света прераснаха в движение за включване и всеобхватно образование и 

движение за образование на всички. Голям принос за това  оказват и 

Организацията на обединените нации и други организации и сдружения 

на лица с увреждания със своето застъпничество за човешките права и 

свободи, както и за равенство на всички.    

Днес Република Македония има организирано обучение и за лицата 

с интелектуални увреждания, въпреки че все още не е докрай решен 

въпросът с възрастните лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания. Тяхното обучение е организирано чрез няколко 

институционални и извънинституционални форми. Повечето са в 

дневните центрове, въпреки че същите са предназначени за обучение на 

деца. 

Целта на този труд не е само разглеждане на компетенциите на 

възрастните лица с умерени и тежки  интелектуални увреждания, с цел 

само да се установят техните трудности и недостатъци, както от гледна 

точка на тяхното участие във всички сфери на обществения живот или 

от гледна точка на правната защита, която ползват в македонското 

общество. Напротив, целта на труда е да се определят нагласите на 

тяхното обкръжение (родители и професионални работници, които 

работят с тези лица) за възможностите на тези лица, което от своя 

страна ще допринесе за по-добра интеграция на тази група граждани. 

Дисертационният труд се базира на изследване на способностите на 

вьзрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания за 

живеене в общността. Той е разработен в обем от 267 страници, 

структурирани в увод, 3 глави, изводи и научни приноси. и 

експериментален анализ се допълват от 124 таблици, 107 фигури. 

Библиографията съдържа 215 заглавия на английски, български, 

сърбохърватски и македонски език.  
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Първа глава: Теоретичен подход към проблема на 

изследването  

1. Съвременен подход на обществото към лицата с 

интелектуални увреждания 

Възгледите на хората към лицата с интелектуални увреждания в 

хода на историята са се променили и са преминавали през различни 

етапи. В определен период лицата с интелектуални увреждания са били 

отхвърлени и изолирани от нормалните социални потоци, това налага те 

отново да бъдат приети като равни социални членове, които се ползват 

от основното право на живот, както всички ние. 

През последните петнадесет години вече не се поставя въпросът за 

необходимостта от включване като цялостна интеграция, включване в 

социалната среда, но възниква въпросът: "Как?". 

В Република Македония има широко приемане на тези универсални 

цели на всички нива, а значението на тяхната реализация е подчертано в 

стратегическите документи за развитие на образоваието в страната. 

(Цитирано от Националната програма за развитие на 

образованието в Република Македония, 2005-2015). 

Лицата с интелектуални увреждания имат право на личен живот, 

който на другите не трябва да им харесва. Имат право да живеят в 

местната общност с всички позитивности и недостатъци, които тя 

предлага. 

Съвременното разбиране на социалното положение на лицата с 

интелектуални увреждания изисква промяна в съществуващата 

йерархия на ценностите. Човек трябва да се променя мислено, 

емоционално и социално, ако иска да реши съществуващото и да 

предотврати новите проблеми, които възникват с изграждането на 

околната среда и услугите от различните обществени служби. 

Човешките права не са нито самоосъществими пророчества, нито 

желания, които сами се изпълняват, а са основни конституционни и 

политически ценности, които придобиват смисъл само в рамките на 

един правна система за тяхната защита. 
 

2. Лица с интелектуални увреждания 

В хода на историята в зависимост от степента на икономическо, 

културно развитие и редица други обстоятелства общността се е 

отнасяла различно към лицата с увреждания,. От напълно нечовешко 
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отношение и заклеймяване, игнориране и пасивна позиция, до 

интеграция и равни възможности (Pesič, V. 2006; Not, T., 2008). 

Днес в Р Македония има всички форми на защита, възпитание и 

обучение. От 2000 г. започва нов период в защитата, възпитанието и 

образованието на лицата с увреждания. Вече все повече се напуска 

медицинския модел на отношение към лицата с увреждания, където към 

тях се гледаше като на пациенти, болни лица, които трябва да бъдат 

обучени, за да се впишат в средата, пасивно зависими, където 

решенията за тях носи някой друг. Съвременното общество на лицата с 

увреждания гледа като на лица, които имат права, лица, които трябва да 

бъдат активни граждани, лица, които се нуждаят от асистенция и лица, 

които сами взимат решенията за себе си (Петров, Р., 2007). 
 

3. Компетентност на възрастните лица с умерени и тежки 

интектуални увреждания 

Функционирането на всеки човек, дори и на хора с умерени и тежки 

интелектуални увреждания, се провежда в неговото взаимодействие със 

социалната среда и се свежда до два противоположни процеса: 

акомодация (корекция) и асимилация (улавяне, вземане). В коя пресечна 

точка ще се срещнат хората зависи от редица фактори. Интелектуалният 

статут играе важна роля, но не и решаваща (Tretgold, 1992, Grenspan u 

Granfield 1992, цитиран от Zic, 1995). Важно е и адаптивното 

поведение, социалните умения, социалната компетентност, възгледите 

на средата и философията на обществото (Teodorovic B. 1997). Всяко 

лице, както и лицето с интелектуално увреждане, работи между 

необходимостта от защита и необходимостта от лична свобода и 

независимост. 
 

4. Ролята на родителите към децата/лицата с интелектуални 

увреждания 

Семейството е най-важният възпитател и учител на детето и 

представлява среда, в която се провеждат най-значимите 

междуличностни преживявания. От майката до голяма степен зависи 

цялостното развитие на личността, поведението на детето, изграждане 

на ценностна система и лични мнения. От друга страна, обществото 

трябва да бъде адекватно, готово да осигурява на детето всички 

необходими условия за безпрепятствено развитие, образование, заетост 

и да отговаря на останалите изисквания (Adilović, 2012).  
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Невинаги в семействата се раждат здрави деца. Точно това 

осъзнаване, че детето им има увреждане е един от най-трудните 

моменти за всяко семейство. Реакциите на родителите са индивидуални, 

но някои видове реакции (разочарование, чувство на 

неудовлетвореност, срам, чувство на вина) са общи за всички родители. 

Петров Р., Копачев Д., Такашманова Т., (2004) отбелязват: "Голям 

брой семейства, които имат деца със специални образователни 

потребности, остават извън реалността, затворени, изолирани в 

домовете, където децата имат минимални условия и възможности за 

пълно развитие и прогрес ... ". 

Семейството се смята за "първо училище на социални отношения", 

"набор от модели за поведение", "същност на всички педагогически 

импулси", "критичен фактор по отношение на приспособяване към 

социалната среда" (Dobrenic и сор., 1975). 

Отношението на родителите към детето с умствена изостаналост се 

определя  преди всичко от родителските чувства, трудностите, с които 

се сблъскват родителите и възгледите на средата. Според Teodorovic и 

Levandovski (1986) възгледите на родителите към детето с умствени 

увреждания ще бъдат резултат от взаимодействието на индивида с 

неговите околности. 
 

5. Ролята на специалистите към хората с умерени и тежки 

интелектуални увреждания 

Рехабилитация на лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания, която у нас се осъществява предимно в специални 

институции, е много сложен и продължителен процес. 

С оглед на организацията на живота в институциите за настаняване 

на лица с интелектуални увреждания, ролята на персонала, който работи 

за и вместо тях, е много сложна и изисква различна структура на 

персонала. Персоналът в институцията контролира всички области на 

живота. Персоналът готви, чисти, пере, избира и определя. Персоналът е 

този, който се пита и който решава от името на потребителя: Колко ще 

спи? Какво и кога ще яде? Какво ще облече? С кого ще общува? Какви 

дейности ще изпълнява? 

Тази работа може успешно да изпълнява само психически здрав и 

емоционално стабилен човек, който е в състояние да контролира 

емоциите си. Това означава, че такава личност няма да се вълнува 
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заради малки дреболии, но в сериозни ситуации няма да остане 

безразлична. 
 

6. Дневни центрове за хора с умерени и тежки интелектуални 

увреждания в Р Македония 

През 2000 г. в Република Македония, Службата на УНИЦЕФ, с 

подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, 

започнаха проект за деинституционализирането на лица с увреждания. 

През 2000 г. в Република Македония, Канцеларията на УНИЦЕФ, с 

подкрепа от Министерството на труда и социалната политика, 

започнаха проект за деинституционализирането на лица с увреждания. 

Като резултат от този проект до този момент на територията на 

държавата са открити повече от 25 дневни центрове за лица с умерени и 

тежки интелектуални увреждания. 

Първият дневен център в Република Македония е открит в Крива 

Паланка през 1994 г., а днес на територията на нашата държава има 

общо 25 Дневни центрове, от които 23 Дневни центрове са за деца с 

умерена и тежка умствена инвалидност, 1 за деца с церебрална парализа 

и 1 за деца с аутизъм, всички финансирани от Министерство на труда и 

социалната политика.  

6.1. Организация, разположение и функциониране на Дневните 

центрове 

Законодателните правомощия на дневните центрове за хора с 

увреждания са уредени съгласно Закона за социална защита (СП 

Институт за социални дейности, 2014). Правото на ежедневно и 

временно приемане и подслоняване като помощ на човек и семейство, 

което според чл. 26 от Закона за социална защита (2000) гласи: 

,,Правото на дневни грижи в дневния център се предоставя на: - Лице с 

умерена и тежка инвалидност в умственото развитие и човек с телесно 

увреждане, който не може да се грижи за себе си;  -Дете с телесно 

увреждане; 

Организация на работата в Дневния център. Дневният център има за 

цел да осигури възможност на хората с умствени увреждания ежедневна 

помощ от специалисти и колектив от техни връстници да упражняват и 

практически да прилагат знанията и уменията за живота (Ројевиђ Г, 

Бериђ T, Ројевиђ И. 2007). 
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Дневният център предоставя: - Подкрепа на нуждаещите; - 
Подкрепа на родителите / настойниците /, грижещите. 

Местоположение на Дневният център - "дневният център трябва да 

е разположен в населено място или в близост до населено място с 

развити транспортни връзки и друга инфраструтура". 

Работно време на Дневния център. Служителите имат 8 часа 

работно време в продължение на 5 работни дни. През работния ден се 

реализират следните дейности: приемане и връщане на децата, грижата 

за тях, осъществяване на програмни дейности с нуждаещите се, 

дейности със семействата, дейности в местната общност, осъществяване 

на срещи с екипа, поддържане хигиената в помещенията и др. 

Структура на нуждаещите се и капацитет на Дневния център. 

Дневният център може да включва 20-25 нуждаещите се на възраст от 5-

18 съответно 26 години с умерени и тежки интелектуалнио и телесни 

увреждания, които живеят в биологични или приемни семейства.  

Структура и задачи на персонала. В дневния център, трябва да има 

достатъчен брой професионални работници, в това число социален 

работник, дефектолог, логопед, педагог, психолог, физиотерапевт, 

медицинска сестра за прилагане на програми за трудово-производствена 

дейност, за работна терапия за социална адаптация, за психосоциална 

рехабилитация и обучение за самостоятелен живот и настойници. 

Броят на професионалните работници за осъществяване на 

дейността на Дневния център се определя въз основа на вида и броя на 

нуждаещите се, и на всеки четири нуждаещите се трябва да се осигури 

един специализиран работник. Специалистите, работещи в Дневния 

център трябва, да изготвят годишна програма за работа (с нуждаещите 

се, родителите, местната общност), от която ще могат да се планират 

месечните, седмичните и ежедневните дейности. 

 

6.2. Програма за работа с нуждаещите се 

При работата с нуждаещите се, в съответствие с тяхната възраст, 

способности и потребности, се образуват две подгрупи на работа - за 

нуждаещите се до 18-годишна възраст, и за нуждаещите се от 18 до 26-

годишна възраст. 

Основното правило при реализацията на програмата за работа с 

нуждаещите се е зачитане на възможностите и интересите на 

нуждаещите се в съответствие с техните способности. 
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6.3. Програма за работа със семейството 

Работата с родителите е сложен и чувствителнен процес, който 

често е насочен към следните аспекти: - осъзнаване и приемане на 

истината; - образование на родителите за работа в домашни условия; - 

възможности за развитие на интегративно-инклузивни процеси 

Дневните центрове дават голяма подкрепа на семействата чрез 

приемане на децата с увреждания в определен период от деня, с което те 

получават по-добри условия за успешно семейно функциониране. С 

родителите и други членове на семейството трябва да се работи за 

повишаване на самочувствието им, защото те могат да подобрят живота 

на децата, представлявайки правата и възможностите на всички деца с 

увреждания.  
 

6.4. Програма за работа с местната общност 

Дневният център е преди всичко място за ежедневие и 

социализация, а след това рехабилитационен. От първостепенно 

значение е той да бъде разположен близо до социалните служби в 

населеното място.  

Установяването на контакти с местната общност е от особена 

важност за интеграция на нуждаещите се в средата, както и 

разработването и поддръжка на етичните принципи по отношение 

поемане на отговорност на Общността за подобряване на живота на 

хората с увреждания. 
 

7. Кaчество на живот и местоживеене в общността 

В широка употреба качеството на живота е сложна и трудно 

определена концепция. Отделни изследователи смятат, че той не може 

точно да се определи. От Световната здравна организация (WHO, 

1997) качеството на живот се определя като "индивидуално възприятие 

на индивида за собствената позиция в живота, в контекста на 

културата и ценностната система, в които живее, както и в 

контекста на собствените си цели, очаквания, стандарти и интереси". 
 

7.1. Качество на живот на лицата с интелектуални увреждания 

Съвременното разбиране за качеството на живот като цялостна 

концепция включва три основни измерения: субективното 

благосъстояние/удовлетворение, функциониране в ежедневието 

(включително самопомощ и социални услуги) и външни ресурси 

(материална и социална подкрепа) (Katsching, 2000). 
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Качеството на живот е важно, защото ни дава информация по 

отношение на индивидуалната гледна точка, като се фокусира върху 

основните области на качествения живот, а от друга страна дава 

концептуална рамка за оценка на ефективността от стратегиите, 

насочени към подобряване на благосъстоянието на хората с увреждания 

(Schalock и др., 2007; 2008). 

Според Bratković и Bilić (2006), качеството на живот на хората с 

увреждания не се определя от техните трудности, а от условията и 

въздействието на околната среда, на които е изложена тази личност. 
 

7.2. Фактори и показатели за оценка на качеството на живот 

при лицата с интелектуални увреждания 

Janicki отбелязва, че факторите, които допринасят за качеството на 

живот при възрастните лица с интелектуални увреждания, не се 

различават много от тези при възрастните лица от общото население. 

Разбира се, има нужда от прекарване на всекидневието в достъпна 

околна среда и обкръжение, свобода в избора на дейностите и приятели, 

свобода при вземането на решение, материална сигурност, добро 

физическо здраве и независимост (Janicki 1997 според Schalock, 1997). 

Schalock стига до заключението, че факторите на качество на живот 

при лица с интелектуални увреждания са същите или подобни, както и 

при лицата от общото население. Той определя модел от показатели, 

който съдържа 8 ключови измерения (домейни, зони), а 

именно:емоционално благополучие, материално благосъстояние, 

физическо благосъстояние; междуличностни отношения, личностно 

развитие, самоопределение, социална интеграция и упражняване на 

права (Schalock, 1993; Schalock, 1997; Schalock и др. 2002). 
 

8. Подкрепа за независим живот 

Подкрепа за достоен живот е една от новите форми на социална 

защита, която позволява на възрастни лица с интелектуални увреждания 

преместване от институциите, в които живеят, и тяхното приемане  

заедно с подходящата помощ /асистенция и подкрепа от професионални 

доставчици на услуги (Stanovanje u zajednici uz podršku za osobe sa 

intelektualnim teškočama-proces deinstitucionalizacije, 2006). 

Целта на програмата за независим живот на лица с интелектуални 

увреждания е да осигури необходимата им подкрепа за достоен 
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независим живот, в съответствие с техните нужди, желания и 

възможности. 
 

8.1. Подкрепа за достоен живот на лица с интелектуални 

увреждания, свързани с деинституционализиране и включване в 

общността 

Лицата с интелектуални увреждания имат право да бъдат активни 

членове на общността, тяхното съжителство с лица без увреждания им 

позволява напълно да развият собствения им потенциал, чрез 

функциониращата толерантност и приемане на различията. Две думи са 

ключови за този процес: деинституционализиране и интегриране. 

Процесът на деинституционализирането означава осъществяване на 

действия за подготовка на нуждаещите се, настанени в институции, и 

тяхното завръщане в биологичните семейства или настаняване в някоя 

от формите на грижа (приемно семейство, дом семейство, малък групов 

дом, организиран живот с подкрепа) (Мишовска-Стойковска, Милена, 

Петров, Николов, 2013). 

В нашата държава независимият живот с подкрепа представлява 

активна част от работата на Центъра за подпомане на лица с умствени 

увреждания "Съобщава Неготино" от Неготино. Първата жилищна 

единица бе открита през 2008 г., а до края на 2009 г. напълно се създаде 

Служба - Подкрепа за Независим Живот, която всъщност е и първата от 

този тип в Р Македония.  
 

8.2. Структура и организация на “Службата за самостоятелен 

живот с подкрепа в общността” 

Структурата на службата за независим живот с подкрепа в 

общността обфаќа: ръководител, 2 координатори, 13-16 асистенти, 32-35 

потребители. 

Нивата на подкрепа се определят според нуждите на потребителя и 

могат да бъдат: временна подкрепа, ограничена подкрепа, интензивна 

подкрепа и цялостна подкрепа. 

Жилищна единица осигурява независим живот с подкрепата на 

потребителя в съответствие с програмата за осъществяване на подкрепа, 

която съдържа: грижа за здравето, социална работа, организиране на 

работна дейност, грижи за през нощта и помощ при изпълнение на 

ежедневните дейности в и извън жилищната единица. 
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Втора глава: Методология на изследването 

1. Предмет и обект на изследването 

Предмет на това проучване са нагласите на членовете на 

семействата и на професионалните работници, по отношение на 

възможностите и необходимите знания на хората с умерени и тежки 

интелектуални увреждания за качествен живот в общността. 

Респективно обект на изследването са възможностите, знанията и 

нуждите на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания. 
  

2. Цел на изследването 

Изборът на тема определя целта на изследването, а именно: да се 

проучат нагласите на родителите и професионалните работници от 

дневните центрове в различни демографски райони, относно 

степента на компетенциите за възможностите, знанията и 

нуждите на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания, които от своя страна допринасят за по-добра 

интеграция в обществото на тази група граждани. 
 

3. Задачи на изследване 

Основната цел може да бъде постигната чрез решаване на следните 

задачи: 

- Анализ на специализираната литература по въпросите на 

способностите на лицата с увреждания от Дневни центрове за живеене в 

общността. 

- Проучване на нагласите/предразположеността и мненията на 

родителите на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания, посещаващи дневните центрове в Република Македония. 

- Проучване на нагласите/предразположенията и мненията на 

професионалните работници, които работят с възрастни лица с умерени 

и тежки интелектуални увреждания в дневните центрове и центровете за 

социална работа. 

- Изработване на адекватна за целта методика за оценка на 

качеството на живот на лицата с интелектуални нарушения. 

- Сравнителен анализ на резултатите от проучването на 

нагласите между родителите и професионалните работници. 

- Подбор на адекватни математико-статистически методи за 

обработка, анализ-синтез и обобщение на получените резултати 
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4. Хипотези на изследване  

В съответствие с поставените цели на проучването, са определени 

три групи хипотези:  

А група – отнасят се към родителите на възрастните лица с умерени 

и тежки интелектуални увреждания, които посещават Дневните 

центрове в Република Македония. 

А.1. Има разлики между родителите от различен пол по отношение 

на възгледите за компетенциите на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания. 

А.2. Има разлики между родителите с различен статут 

(родител/настойник) по отношение на възгледите за компетенциите на 

възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

А.3. Има разлики между родителите с различна степен на 

образование по отношение на възгледите за компетенциите на 

възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

А.4. Има разлики между родителите с различен работен статут по 

отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания. 

А.5. Има разлики между родителите с различно местоживеене по 

отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Б група -  отнасят се към професионалните работници, които в 

дневни центрове и центровете за социална работа работят с възрастни 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Б.1. Има разлики между професионалните работници от различен 

пол по отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица 

с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Б.2. Има разлики между професионалните работници с различна 

степен на образование по отношение на възгледите за компетенциите на 

възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Б.3. Има разлики между професионалните работници с различна 

професия по отношение на възгледите за компетенциите на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Б.4. Има разлики между професионалните работници с различно 

местоживеене по отношение на възгледите за компетенциите на 

възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 
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В група - отнасят се до сравнение между двете групи. 

В.1. Има разлика между родители и професионални работници в 

оценката на компетентността на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания. 

В.2. Има разлика между родители и професионални работници в 

оценката на възможностите на възрастните лица с умерена и тежка 

интелектуални увреждания за изпълнение на ежедневните дейности, с 

цел по- самостоятелен живот. 

В.3. Има разлика между родители и професионални работници в 

оценката на знанията на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания за изпълнение ежедневните дейности,  с цел 

по-самостоятелен живот. 

В.4. Има разлика между родители и професионални работници в 

оценката за необходимостта на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания за изпълнение ежедневните дейности за по-

самостоятелен живот. 
 

5. Организация и популация на изследването 

Изследването започва с получаване на съгласие от Министерството 

на труда и социалната политика на Република Македония за 

осъществяване на научни изследвания в дневните центрове. Следваща 

процедура бе запознаване на участниците с целта на изследването. 

Изследването е осъществено през втората половина на 2015 година. 

Анкетираните са разделени на две групи: Първата група се състои 

от 168 родители на възрастни лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания, чиито деца са настанени в дневните центрове в Ресен, 

Велес, Свети Никола, Крушево, Кавадарци, Виница, Гостивар, Берово, 

Гевгелия, Струмица, Делчево, Щип, Крива Паланка, Пробищип, 

Неготино, Битоля, Кратово, Прилеп. 

Втората група е формирана от 127 служители в дневните центрове и 

центровете за социална работа от посочените общини в Република 

Македония. 
 

6. Методи на интерпретация на изследването 

В този научен труд са използвани количествени и качествени 

методи в изследването на възможностите и знанията на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания настанени в 

дневните центрове в Р Македония.  
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Тъй като в емпиричните изследвания, проблемът се изучава чрез 

измерване на проявата, какъвто е случаят и в това проучване, 

приложена е качествена изследователска стратегия. Като помощно 

средство е използвано и – интервюто като метод за получаване на по-

качествени и по-реални резултати с помощта на мултиметодична 

триангулация. 

Количественият подход е използван при доказване на хипотезата, 

конструкциите на променливите и анализа на отношенията между 

променливите. За тази цел се проведе проучване с въпросник.  

За описание на количествени данни, получени от това проучване 

използвахме средноаритметичната стойност, която представлява сбор от 

измервателни данни, разделен на броя на измерванията. За измерване на 

промените на данните използвахме мярката на вариране - стандартно 

отклонение, като най-добър показател за представянето на 

амплитудните разлики и е основа за оценка на променливите 

проявяващи се в популацията. Обработката на данните, получени с 

помощта на интервюта е направена въз основа на използване на кодове, 

групиране на данните и тяхното категоризиране.  

Количествените данни, които интерпретираме са получени от 

проведените тестове, качествените данни от интервютата, а обработката 

бе извършена с помощта на класифициране на отговорите в различните 

категории, т.е. ,,затваряне на отговорите”. 

За потвърждаването/отхвърлянето на формулираните хипотези в 

изследването се изчисли t-тест и АNОVА като се определи значимостта 

на разликите между групите и коефициент на корелация на Пиърсън 

между променливите. 
 

 

Трета глава: Резултати от изследването 

1. Описателна част - родители 

В рамките на това изследване участват голям брой родители, но при 

обработката са взети предвид анкетите на 168 родители, които имаха 

напълно попълнени въпросници. Според пола на родителите по-

голямата част, 66,7% са от женски пол. Според ролята (родител, 

настойник) процентът на родителите е сравнително по-голям 83,9 % в 

сравнение с този на настойниците на лицата с увреждания 15,5 %. 

Според степента на образование на родителите, най-висок е процента 

на родителити със средно образование 50,6 %, следват ги групата от 
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родителите с основно образование  - 36,9% и само 9 % са с висше и 

полувисше образование. Трудовия статус на родителите, за съжаление 

дори 62,5% от родителите са безработни, а процентът на работещите на 

постоянен или временен трудов договор е само - 16,1%. Независимо от 

факта, че голяма част от родителите са безработни, социални помощи 

получават само 21,4%. Размера на доходите на родителите, огромен е 

процентът на родителите 40,5%, които живеят с месечни доходи по-

малко от 10000 денари, но за щастие има и такива - 33,9 % с месечен 

доход над 20000 денари. Степента на интелектуални увреждания на 

лицето, за което се грижат родителите, когато става въпрос за степента 

на Когато става въпрос за степента на нарушението на лицата за които 

се грижат, половината от участниците в социалният експеримент 

живеят с възрастен човек, който е с тежки интелектуални увреждания 

52.4%, умерени интелектуални увреждания 34,5%, а 13,1% не са 

съобщили за статута. Място на пребиваване, засягайки въпроса за 

демографското разположение - 70,2 % живеят в градска среда, 63,1 %  

са в собствен дом, а 14,9 % са под наем.  

 

1.1. Анкетен въпросник за родители – анализ  

С цел получаване на комплексна картина от резултатите на 

проучването ще представим таблично и графично отговорите на 

родителите от изследването -"Въпросник за родители" и тяхното 

сравнение според предвидените критерии. Същите са разположени в 

съответствие с разделението им във въпросника. Последователно са 

дадени отговорите на въпросите от общата част, следвана от 

резултатите на въпросите от групата дали могат, дали знаят и накрая 

дали трябва.  

 

1.1.1. Анализ и итерпретация на отговори на въпроси: анкетен 

въпросник за родители - обща част 

На въпрос един „Когато в квартала би имало два Маркета, бихте 

ли купували в Маркета където работи лицето с интелектуални 

увреждания?„ получените резултати показани в фиг. № 1 показват, че 

най-голям брой от анкетираните родители по критерии показват някои 

различия при избора, но по голямата част са посочили първия и втория 

отговор „напълно съгласен” и „основно съм съгласен” независимо от 

пола образованието и работния им статут. По отношение на втория 

въпрос „На лицата с интелектуални увреждания най-добре бих им било 
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в кръга на семейството„ най-чест е избора на родителите на лицата с 

интелектуални увреждания на първата и четвъртата алтернатива, докато 

значителен избор е и втората алтернатива. Значителен брой от 

анкетираните родители "Никак не са съгласни", че са готови да научат 

за проблемите, свързани с интелектуални увреждания т.е. избрали за 

своя отговор на третия въпрос както и според критериите показват 

големи взаимни различия. Следват родителите, които са се определили 

за втората, третата и четвъртата алтернатива и най-малко от 

анкетираните са избрали първата алтернатива. На въпроса № 4 „от 

телевизията или радиото доста научаваме за постъпките спрямо лица 

с интелектуални увреждания„ повечето анкетирани родители вече не са 

съгласни с дадената констатация в него. По отношение на петия въпрос 

„Бихте ли могли в своята къща/апартамент, на няколко дни, да 

поверите на лице с умствени увреждания?„ честият избор на 

анкетираните родители на хората с интелектуални затруднени, са 

алтернативите, които означават несъгласие т.е. недоверие да оставят 

къщата на лицето с интелектуални увреждания.  
 

 

 
Фигура № 1. Отговор на родителите на въпрос - обща част 

1.1.2. Количествен анализ на отговорите на анкетен въпросник 

за родители - Лицата с интелектуални увреждания могат... 

По отношение на въпроса „Дали хора с интелектуални увреждания 

могат/знаят да основават семейство?„ честият избор на родителите 

на лицата с интелектуални увреждания са алтернативите, които 

означават нерешителност т.е. алтернативата под отговор „ в) Немога да 

реша”. Най-голям брой от анкетираните родители „не могат да 
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изберат„ по отношение на това „дали лице с интелектуални 

увреждания може ежедневно да ходи на работа?„ като според 

критериите показват големи взаимни различия. Алтернативата под д) 

т.е. "не съм съгласен" е най-честият избор на родителите по всички 

критерии по отношение на въпроса „Дали лицата с интелектуални 

увреждания могат самостоятелно да живеят с определена 

поддръжка?„. По отношение на въпроса „могат ли лицата с 

интелектуални увреждания да приготвяте намаз на хляб и чай?„ 

честият избор на родителите на лицата с интелектуални увреждания е 

алтернативата "основно съгласен". Алтернативата под д) т.е. "никак не 

съм съгласен" е най-честият избор на родителите по всички критерии по 

отношение на въпроса за капацитета на лицата с интелектуални 

увреждания да подготвят вид обикновенно ястие. В отговор на въпрос 

„могат ли лицата с интелектуални увреждания сами да се обличат?„ 

честият избор на родителите на лицата с интелектуални увреждания е 

алтернативата „напълно са съгласни„. На въпрос „могат ли лицата с 

интелектуални увреждания да подготвят мястото за спане?„ 
показват, че най-голям брой от анкетираните родители по всички 

предвидени критерии показват големи различия при избора на първата и 

втората алтернатива. 

 

 
Фигура № 2.- Лицата с интелектуални увреждания могат... 
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1.1.3. Анкетен въпросник за родители - Лицата с интелектуални 

увреждания знаят... 

По отношение на първия въпрос „Дали лицата с интелектуални 

увреждания знаят да отключат / заключат вратата?„ най-честият избор 

на родителите на лицата с интелектуални увреждания е първата и 

третата алтернатива, докато значителен избор имат направено и на 

втората алтернатива. По отношение на втория въпрос „Дали знае лицето 

с интелектуални увреждания да ползва телефон?„ най-честият избор на 

родителите на лицата с интелектуални увреждания, както и на 

предишните въпроси е първата и втората алтернатива, докато 

значителен избор имат направено и на петата предложена алтернатива. 

Петата и третата алтернатива са почти основен избор на родителите по 

отношение на въпроса „Дали в случай на опасност (пожар, наводнение в 

къщата и пр.) лицето с интелектуални увреждания знае да призове 

помощ?„. Основно се съглася и не мога да се реша представлява 

доминиращ избор по отношение на въпроса за това „дали лицата с 

интелектуални увреждания знаят да купуват ...„. Втората и третата 

алтернатива са най-честият избор на родителите по отношение на 

въпроса „Дали лицата с интелектуални увреждания знаят просторно да 

се ориентират в непосредственото обкръжение?„. Получените 

резултати, показани в отговор на въпрос „Дали лицата с интелектуални 

увреждания знаят да ги пазят личните вещи?„ показват, че най-голям 

брой от анкетираните родители по всички предвидени критерии 

показват големи различия при избора на първата и втората алтернатива. 

На въпроса „Дали лицата с интелектуални увреждания знаят да посочат 

мястото на пребиваване?„ повечето родители вече са съгласни с 

дадената констатация в него. Следват родителите, които се колебаят т.е. 

тези, които са избрали третата алтернатива. Значителна част от 

анкетираните са напълно съгласни т.е. смятат че лицата с интелектуални 

увреждания знаят да кажат мястото на пребиваване. Анализирайки 

последния въпрос че анкетираните вече са съгласни, че лицата с 

интелектуални увреждания знаят да потърсят помощ в случай на 

нараняване или заболяване. Следват почти еднакво тези, които напълно 

са съгласни за това, но също толкова са и колебливи. Разликите между 

групите са с подобен интензитет както и избора. Това е представено в 

фигура 4. 
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Фигура № 3. - Лицата с интелектуални увреждания знаят... 

 

1.1.4. Анкетен въпросник за родители - Лицата с интелектуални 

увреждания трябва... 

На въпроса „ Дали лицата с интелектуални увреждания трябва да 

имат същите права като всеки друг?„ всички родители напълно са 

съгласни с въпросната констатация в него. Почти няма различия по 

въпрос „Към евентуални грешки в работата, средата трябва да бъде 

повече толерантна към лицата с интелектуални увреждания„ в 

сравнение с отговорите на предишния въпрос, отново почти всички 

родители са напълно съгласни с въпросната констатация. Доминиращ 

избор по отношение на въпроса за това „ Трябва ли лицата с 

интелектуални увреждания да използват остри предмети в 

домакинството: нож, ножица, игла, принадлежности за бръснене, ...?”, 

значителен брой анкетирани са се определили за четвъртата и петтата 
алтернатива. От анализа на въпроса „Дали лицата с интелектуални 

увреждания знаят самостоятелно да използват тоалетната?”, може да се 

заключи, че анкетираните вече са съгласни, че лицата с интелектуални 

увреждания знаят самостоятелно да използват тоалетна. Въпрос „ Дали 

лицата с интелектуални увреждания могат да мият чинии?” даде 

подобни отговори като предишните т.е. отново големият избор е 

алтернативата основно се съглася, след която следват напълно съгласен 

която пък е най-големият избор само според критерия- висше 

образование. Втората алтернатива основно се съглася като избор на 

анкетираните доминира и на последния въпрос „Дали лицата с 

интелектуални увреждания трябва да поддържат цветята на терасата?”. 
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Фигура № 4 - Лицата с интелектуални увреждания трябва... 

 

1.1.5. Анкетен въпросник за родители - място на пребиваване 

Място на пребиваване като критерий не показва разлики между 

анкетираните по отношение на повечето въпроси, посочени в Анкетния 

въпросник за родители. Представените данни от фигура 5 показват, че 

най-често изборът на отговор от предлаганите на всеки отделен въпрос е 

изборът на повечето респонденти с различно местоживеене. 

Следователно може да се заключи, че на територията на Р. Македония 

родителите на лицата с интелектуални увреждания имат сходни 

виждания по отношение за възможностите на тези лица. 

 

 
Фигура № 5. Отговор на родителите според критерий- място на пребиваване 
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г) Главно не се съглася; д) Никак не съм съгласен 
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1.2. Статистическият анализ на хипотезите - А хипотези 
 

А.1. Има разлики между родителите от различен пол по 

отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания. 

При сравнението на отговорите на родителите според техния пол по 

отношение на общите компетенции, възможностите, познанията и 

нуждите на лицата с интелектуални увреждания се констатира, че тези 

критерии не показват статистически значими разлики между 

анкетираните. Резултатите са представени в таблица № 1. 

Таблица № 1.  

Значението на разликите между родителите от мъжки и женски пол по 

отношение на оценката на компетентността на възрастните лица 

 Пол N M SD T Sig. (2-tailed) 

Общо мнение Мъжки 54 10,44 2,682 ,934 ,352 

Женски 112 10,05 2,448 ,904 ,368 

Оценка на 

възможностите 

Мъжки 54 24,12 8,131 1,409 ,161 

Женски 112 22,50 6,362 1,294 ,199 

Оценка на 

знанията 

Мъжки 54 19,98 5,938 -,823 ,411 

Женски 112 20,68 4,768 -,763 ,447 

Оценка на 

нуждите 

Мъжки 54 13,35 4,089 ,984 ,327 

Женски 112 12,69 3,988 ,975 ,332 

 

А.2. Има разлики между родителите с различен статут 

(родител/настойник) по отношение на възгледите за компетенциите 

на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

При сравнението на отговорите на родителите според техния статус 

(родител/настойник) по отношение на критерия за общите 

компетенции на лицата с интелектуални увреждания показват 

статистически значими разлики между анкетираните. Но отговорите по 

отношение на критериите относно възможностите, познанията и 

нуждите на лицата с интелектуални увреждания се констатира, че тези 

критерии не показват статистически значими разлики между 

анкетираните. Резултатите са представени в таблица № 2. 
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Таблица № 2. 

Значението на разликите между родители и настойници по отношение на 

оценката за възможностите на възрастните лица 

 Пол N M SD T Sig. (2-tailed) 

Общо мнение Родител 141 9,87 2,471 -2,757 ,006 

Настойник  26 11,34 2,606 -2,657 ,012 

Оценка на 

възможностите 

Родител 141 22,60 6,936 -,836 ,404 

Настойник  26 23,84 7,131 -,820 ,418 

Оценка на 

знанията 

Родител 141 20,20 4,844 -,434 ,665 

Настойник  26 20,69 7,103 -,335 ,740 

Оценка на 

нуждите 

Родител 141 12,74 4,022 -,942 ,348 

Настойник  26 13,53 3,512 -1,034 ,308 

 

А.3. Има разлики в мненията между родителите с различна 

степен на образование по отношение на възгледите за 

възможностите на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания. 

При сравнението на отговорите на родителите според тяхната 

степен на образование по отношение на общите компетенции, 

възможностите, познанията и нуждите на лицата с интелектуални 

увреждания се констатира, че тези критерии показват статистически 

значими разлики между анкетираните. Резултатите са представени в 

таблица № 3. 
Таблица № 3.  

Значение на откритите разлики между родителите с различна степен на 

образование по отношение на оценката им за компетентността на възрастните 

лица 
 Сума на 

квадрата 

Df Средният 

квадрат 

F Sig. 

Общо мнение Между групите 315,654 4 78,913 16,673 ,000 

В групите 771,465 163 4,733   

Общо 1087,119 167    

Оценка на 

възможностите 

Между групите 2256,493 4 564,123 15,127 ,000 

В групите 6078,787 163 37,293   

Общо 8335,280 167    

Оценка на 

знанията 

Между групите 830,354 4 207,589 8,912 ,000 

В групите 3796,979 163 23,294   

Общо 4627,333 167    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 585,571 4 146,393 11,448 ,000 

В групите 2084,423 163 12,788   

Общо 2669,994 167    
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А.4. Има разлики между родителите с различен работен статут 

по отношение на мнението им за компетентността на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

При сравнението на отговорите на родителите според техния 

работен статут по отношение на критерия за възможностите на лицата 

с интелектуални увреждания показват статистически значими разлики 

между анкетираните. Но отговорите по отношение на критериите 

относно общите компетенции, познанията и нуждите на лицата с 

интелектуални увреждания се констатира, че тези критерии не 

показват статистически значими разлики между анкетираните. 

Резултатите са представени в таблица № 4. 

Таблица № 4.  

Значението на разликите между родителите с трудов статут по отношение на 

оценката им за компетентността на възрастните лица 

 Сума на 

квадрата 

Df Сред

ният 

квадрат 

F Sig. 

Общо мнение 

Между групите 1,168 3 ,389 ,059 ,981 

В групите 1085,951 164 6,622   

Общо 1087,119 167    

Оценката на 

възможностите 

Между групите 438,380 3 146,127 3,035 ,031 

В групите 7896,899 164 48,152   

Общо 8335,280 167    

Оценката на 

знанията 

Между групите 18,091 3 6,030 ,215 ,886 

В групите 4609,242 164 28,105   

Общо 4627,333 167    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 25,380 3 8,460 ,525 ,666 

В групите 2644,614 164 16,126   

Общо 2669,994 167    

 

А.5. Има разлики в мнението между родителите с различно 

местоживеене по отношение на възгледите им за компетентността 

на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

При сравнението на отговорите на родителите според място на 

пребиваване по отношение на общите компетенции, възможностите, 

познанията и нуждите на лицата с интелектуални увреждания се 

констатира, че тези критерии не показват статистически значими 

разлики между анкетираните. Резултатите са представени в таблица № 

5.  
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Таблица № 5.  

Значение на различията между родителите от различен град по отношение на 

оценката за компетентността на възрастните лица 

 Сума на 

квадрата 

df Средният 

квадрат 

F Sig. 

Общо мнение Между групите 56,250 15 3,750 ,553 ,906 

В групите 1030,869 152 6,782   

Общо 1087,119 167    

Оценка на 

възможностите 

Между групите 212,560 15 14,171 ,265 ,997 

В групите 8122,719 152 53,439   

Общо 8335,280 167    

Оценка на 

знанията 

Между групите 205,778 15 13,719 ,472 ,952 

В групите 4421,555 152 29,089   

Общо 4627,333 167    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 232,148 15 15,477 ,965 ,495 

В групите 2437,846 152 16,038   

Общо 2669,994 167    

 

2. Описателна част - професионални работници  

В рамките на това изследване участват голям брой представители от 

професионалните служби, но при обработката на данните са взети 

предвид 127 служители, които изцяло бяха попълнили анкетните 

въпроси.  

2.1. Анализ и итерпретация на резултатите - Анкетен въпросник 

за професионалните работници  

2.1.1. Анализ и итерпретация на отговорите от въпросите: 

Анкетен въпросник за професионалните работници - обща част 

От анализа на въпроса „Когато в квартала би имало два Маркета, 

бихте ли купували в Маркета където работи лицето с интелектуални 

увреждания?” може да се направи извода, че анкетираните вече са 

съгласни, че при покупка в Маркет приоритет ще дадат на този, в който 

работи човек с интелектуални увреждания. Подобни са резултатите и по 

отношение на втория въпрос „на лицата с интелектуални увреждания 

най-добре бих им било в кръга на семейството„ при което отново най-

често избирания отговор е напълно съгласен и основно се съглася. На 

въпроса „Аз използвам всяка възможност да науча нещо за 

проблемите, свързани с интелектуалните увреждания” дадената 

алтернатива напълно съгласен е единственият избор на всички 

респонденти. На въпрос “От телевизията или радиото научаваме за 

постъпките спрямо лица с интелектуални увреждания?”, втората 
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дадена алтернатива – б) основно съм съгласен е най-честият избор на 

анкетираните от всички групи респонденти същевременно с различна 

интензивност. На въпрос „Бихте ли могли в своята къща/апартамент, 

на няколко дни, да поверите на лице с умствени увреждания„ 

доминиращ избор е алтернативата не мога да се реша и никак не съм 

съгласен. 
 

 
Фиг. № 6. Отговор на професионалните работници - обща част 

 

2.1.2. Анализ и итерпретация на отговорите на поставените 

въпроси: анкетен въпросник за професионалните работници - 

Лицата с интелектуални увреждания могат... 

„Не съм съгласен„ е доминиращ избор по отношение на въпроса 

„Дали хора с интелектуални увреждания могат/знаят да основават 

семейство”. При анализа на отговорите на въпрос № 2 може да се 

направи извода, че анкетираните вече са съгласни, че лице с 

интелектуални увреждания може ежедневно да ходи на работа. Напълно 

съгласен и основно се съглася е избор на всички респонденти, които са 

дали отговор на въпрос „Дали лицата с интелектуални увреждания 

могат самостоятелно да живеят с определена поддръжка”. „Напълно 

съгласен„ е почти единственият избор на всички групи респонденти по 

отношение на готовността на лицата с интелектуални увреждания да 

подготвят обикновен вид на ястие. Не мога да се реша e доминиращ 

избор по отношение на въпроса „могат ли/знаят ли лицата с 

интелектуални увреждания, храната за един ден, да разпределят в две-

три хранения”. Напълно съгласен и основно се съглася са доминиращ 

избор по отношение на въпроса „могат ли лицата с интелектуални 

увреждания сами да се обличат”. „Напълно съгласен„ е доминираща 
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алтернатива след която следва избора на втората алтернатива по 

отношение подготовката на мястото за спане от лицата с интелектуални 

увреждания. /фиг. № 7/ 
 

 
Фиг. № 7. Отговор на професионалните работници- Лицата с 

интелектуални увреждания могат... 
 

2.1.3. Анализ и итерпретация на отговори на въпроси: анкетен 

въпросник за професионалните работници - Лицата с 

интелектуални увреждания знаят... 

Първата и втората алтернатива от всички респонденти са избрали за 

свой отговор по отношение на въпроса за знанията на лицата с 

интелектуални увреждания че могат да отключат/заключат вратата. 

Избора на анкетираните относно знанията на лицата с интелектуални 

увреждания да повикат помощ в случай на опасност (пожар, наводнение 

в къщата и др.) е втората алтернатива „б) основно съм съгласен“ 

следвани от отговорите от първа и трета алтернатива. По отношение на 

въпроса дали лицата с интелектуални увреждания знаят да купуват: 

хляб, мляко..., анкетираните най-много са се определили за първата 

алтернатива „напълно съгласен„, след която следва втората. Правата 

алтернатива „ Напълно съгласен„ е доминиращ избор по отношение на 

въпроса за това дали лицата с интелектуални увреждания знаят 

пространствено да се ориентират в непосредствената среда. „Напълно 

съгласен„ е доминиращ избор за това дали лицата с интелектуални 

увреждания знаят да пазят личните си вещи. Значителен брой 

анкетирани са се определили за третата алтернатива и по-малко за 

втората. „Основно съм съгласен„ е доминиращ избор за това дали 

лицата с интелектуални увреждания знаят да обяснят къде е мястото им 

на пребиваване. Както и на предишния въпрос, втората алтернатива е 
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доминиращ избор за това дали лицата с интелектуални увреждания 

знаят да поискат помощ от други. Значителен брой анкетирани са 

определили за третата алтернатива, а по-малко за първата. /фиг. № 8/ 
 

 
Фиг. № 8. Отговор на професионалните работници- Лицата с 

интелектуални увреждания знаят… 

 

2.1.4. Анализ и интерпретация на отговори на въпроси: анкетен 

въпросник за професионалните работници - Лицата с 

интелектуални увреждания трябва... 

По отношение на въпроса, „дали лицата с интелектуални 

увреждания трябва да имат същите права като всеки друг„, 

респондентите най-много са се определили за първата алтернатива. По 

въпрос “Към евентуални грешки в работата, средата трябва да бъде 

повече толерантна към лицата с интелектуални увреждания?” 

мнението на всички респонденти е единно. Изборът на огтоворите е 

насочен само към първата алтерватива а) напълно съгласен. 

Анкетираните основно са съгласни /алтернатива б/ по отношение на 

въпрос № 3 „Трябва ли лицата с интелектуални увреждания да 

използват остри предмети в домакинството: нож, ножица, игла, 

прибори за бръснене,...?“ след това следва алтернативата а)напълно 

съгласен. Част от анкетираните са определили алтернатива г) не мога да 

реша. Първата алтернатива е доминиращ избор по отношение на 

въпроса „дали лицата с интелектуални увреждания знаят 

самостоятелно да използват тоалетна„. Значителен брой от 

анкетираните са се определили за втората алтернатива. При въпрос № 5 

„Дали лицата с интелектуални увреждания могат да мият 

съдове“отново доминиращ е избор на отговорите за алтернатива а) 

напълто съгласен ". Първата алтернатива е отново доминиращия избор 

на респондентите на въпрос „дали лицата с интелектуални увреждания 

трябва да поддържат цветята на терасата?. /фиг. № 9/. 
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Фиг. №  9. Отговор на професионалните работници- Лицата с 

интелектуални увреждания трябва... 

 

2.1.5. Анализ и итерпретация на отговорите на 

професионалните работници според критерия: Място на 

пребиваване - анкетен въпросник за професионалните работници 

Място на пребиваване като критерий, не показва разлики между 

анкетираните по отношение на повечето въпроси, посочени в анкетния 

въпросник предназначен за професионалните работници. Както и в 

случая с анкетираните родители, представените данни на таблиците по-

долу показват, че почти винаги избора на отговор от предлаганите 

алтернативи на всеки отделен въпрос е изборът на повечето 

респонденти с различно местоживеене. Следователно отново може да се 

заключи, че на територията на Р. Македония професионалните 

работници имат сходни виждания по отношение на въпроса за 

възможностите на лицата с интелектуални увреждания./фиг. № 10/ 

 
Фиг. №  10. Отговор на професионалните работници според критерий- 

място на пребиваване 
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2.2. Статистическият анализ на Б хипотези 

 

Б.1. Има разлики между професионалните работници от 

различен пол по отношение на възгледите им за компетентността 

на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални 

увреждания. 

Получените резултати (таблица № 7) в съответствие с мненията на 

професионалните работници в зависимост от техния пол по отношение 

на общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания са 

показали, че същия като критерии не показва статистически значима 

разлика между анкетираните. Такова твърдение произтича от 

резултатите Т -1,453 при мъжете са и Т -1,503 при жените респонденти 

и Sig. (2-tailed) ,149 при мъжете са и Sig. (2-tailed) ,139 при жените 

респонденти. Заключението съгласно мнението на професионалните 

работници в зависимост от техния пол по отношение на 

възможностите на лицата с интелектуални увреждания са показали, че 

същия като критерии не показва разлики между анкетираните. Такова 

твърдение произтича от резултатите T -,194 при мъжете са и Т -1,045 

при жените респонденти и Sig. (2-tailed), 362 при мъжете са и Sig. (2-

tailed), 300 при жените респонденти. Становищата на професионалните 

работници в зависимост от техния пол по отношение на познанията на 

лицата с интелектуални увреждания са показали, че същия като 

критерии не показва разлики между анкетираните. Такова твърдение 

произтича от резултатите T -, 605 при мъжете са и Т -, 665 при жените 

респонденти и Sig. (2-tailed), 547 при мъжете са и Sig. (2-tailed), 508 при 

жените респонденти. Нуждите на лицата с интелектуални увреждания 

имат подобно отношение от професионални работници, независимо от 

пола на който принадлежат съответно резултатите в тази част от 

въпросника не показват статистически значима разлика. Това е 

подкрепено с резултатите T -, 912 при мъжете са и Т -1,000 при жените 

респонденти и Sig. (2-tailed) ,363 при мъжете са и Sig. (2-tailed) ,321 при 

жените респонденти. Съгласно гореизложеното хипотезата Б.1: не се 

потвърждава. 
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Таблица № 7.  

Значението на различията между служителите от мъжки и женски пол по 

отношение на оценката за компетентността на възрастните лица 

 

 Пол N M SD T Sig. (2-

tailed) 

Общо мнение 
Мъжки 30 10,23 2,920 -1,453 ,149 

Женски 97 11,16 3,111 -1,503 ,139 

Оценката на 

възможностите 

Мъжки 30 15,50 3,048 -,914 ,362 

Женски 97 16,21 3,940 -1,045 ,300 

Оценката на 

знанията 

Мъжки 30 14,56 2,967 -,605 ,547 

Женски 97 15,00 3,559 -,665 ,508 

Оценка на 

нуждите 

Мъжки 30 8,30 2,866 -,912 ,363 

Женски 97 8,92 3,413 -1,000 ,321 

 

Б.2. Има разлики между изказаните мнения на 

професионалните работници с различна степен на образование по 

отношение на възгледите им за компетентността на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Получените резултати (таблица № 8) в съответствие със 

становищата на професионалните работници в зависимост от тяхното 

образование по отношение на общите компетенции на лицата с 

интелектуални увреждания са показали, че същия като критерии не 

показва статистически значима разлика между анкетираните (F=1.084, a 

p<0,358). Заключението съгласно становищата на професионалните 

работници в зависимост от тяхното образование по отношение на 

възможностите на лицата с интелектуални увреждания са показали, че 

същия като критерии не показва разлики между анкетираните (F=0.164; 

p<0.920). Становищата на професионалните работници в зависимост от 

тяхното образование по отношение на познанията на лицата с 

интелектуални увреждания са показали, че същия като критерии не 

показва разлики между анкетираните (F=1.196; p<0.314). Нуждите на 

лицата с интелектуални увреждания имат подобно отношение от страна 

на професионалните работници, независимо от тяхното образование 

т.е. резултатите в тази част от въпросника не показват статистически 

значима разлика (F=0.812; p<0.489). Съгласно гореизложеното в 

хипотезата Б.2: не се потвърждава. 
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Таблица № 8.  

Значението на разликите между анкетираните професионални работници, които 

са с различна степен на образование по отношение на оценката им за 

компетентността на възрастните лица 

 Сума на 

квадрата 

Df Средният 

квадрат 

F Sig. 

Общо мнение 

Между групите 30,834 3 10,278 1,084 ,358 

В групите 1165,780 123 9,478   

Общо 1196,614 126    

Оценката на 

възможностите 

Между групите 7,075 3 2,358 ,164 ,920 

В групите 1764,641 123 14,347   

Общо 1771,717 126    

Оценката на 

знанията 

Между групите 41,837 3 13,946 1,196 ,314 

В групите 1433,833 123 11,657   

Общо 1475,669 126    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 26,530 3 8,843 ,812 ,489 

В групите 1339,297 123 10,889   

Общо 1365,827 126    

 

Б.3. Има разлики между мненията на професионалните 

работници, упражняващи различна професия, по отношение на 

възгледите им за компетентността на възрастните лица с умерени 

и тежки интелектуални увреждания. 

Получените резултати (таблица № 9) в съответствие със 

становищата на професионалните работници в зависимост от тяхната 

професия по отношение на общите компетенции на лицата с 

интелектуални увреждания са показали, че същия като критерии не 

показва статистически значима разлика между анкетираните (F=0.514; 

p<0.725). Заключението съгласно мнението на професионалните 

работници в зависимост от тяхната професия по отношение на 

възможностите на лицата с интелектуални увреждания са показали, че 

същия като критерии не показва разлики между анкетираните (F=0.587; 

p<0.673). Становищата на професионалните работници в зависимост 

от тяхната професия по отношение на познанията на лицата с 

интелектуални увреждания са показали, че същия като критерии не 

показва разлики между анкетираните (F=0.380; p<0.823). Нуждите на 

лицата с интелектуални увреждания имат подобно отношение от страна 

на професионалните работници независимо от тяхната професия т.е. 

резултатите в тази част от въпросника не показват статистически 
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значима разлика (F=1.229; p<0.302). Съгласно гореизложената 

хипотезата Б.3: не се потвърждава. 

Таблица № 9.  

Значението на разликите между анкетираните родители упражняващи различна 

професия по отношение на оценката за компетентността на възрастните лица 

 Сума на 

квадрата 

df Средният 

квадрат 

F Sig. 

Общо мнение 

Между групите 19,847 4 4,962 ,514 ,725 

В групите 1176,767 122 9,646   

Общо 1196,614 126    

Оценката на 

възможностите 

Между групите 33,453 4 8,363 ,587 ,673 

В групите 1738,264 122 14,248   

Общо 1771,717 126    

Оценката на 

знанията 

Между групите 18,148 4 4,537 ,380 ,823 

В групите 1457,522 122 11,947   

Общо 1475,669 126    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 52,913 4 13,228 1,229 ,302 

В групите 1312,914 122 10,762   

Общо 1365,827 126    

 

Б.4. Съществуват разлики между професионалните работници 

с различно местоживеене по отношение на възгледите им за 

компетентността на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания. 

Получените резултати (таблица № 10) в съответствие с мненията на 

професионалните работници в зависимост от мястото на 

пребиваване по отношение на общите компетенции на лицата с 

интелектуални увреждания са показали, че същите като критерии не 

показват статистически значима разлика между анкетираните (F=0.336; 

p<0.994). Заключението съгласно мнението на професионалните 

работници в зависимост от мястото на пребиваване по отношение на 

възможностите на лицата с интелектуални увреждания са показали, че 

същите като критерии не показват разлики между анкетираните 

(F=1.357; p<0.173). Мненията на професионалните работници в 

зависимост от мястото на пребиваване по отношение на познанията 

на лицата с интелектуални увреждания са показали, че същите като 

критерии не показват разлики между анкетираните (F=1.447; p<0.129). 

Нуждите на лицата с интелектуални увреждания имат подобно 

отношение от страна на професионалните работници, независимо от 
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мястото на живеене т.е. резултатите в тази част от въпросника не 

показват статистически значима разлика (F=0.474; p<0.960). Съгласно 

гореизложеното хипотезата Б.4. не се потвърждава. 

Таблица № 10.  

Значението на различията между служителите от различен град по отношение 

на оценката им за компетентността на възрастните лица 

 Сума на 

квадрата 

df Средния

т 

квадрат 

F Sig. 

Общо 

мнение 

Между групите 59,589 17 3,505 ,336 ,994 

В групите 1137,025 109 10,431   

Общо 1196,614 126    

Оценката на 

възможностите 

Между групите 309,419 17 18,201 1,357 ,173 

В групите 1462,297 109 13,416   

Общо 1771,717 126    

Оценката на 

знанията 

Между групите 271,775 17 15,987 1,447 ,129 

В групите 1203,894 109 11,045   

Общо 1475,669 126    

Оценка на 

нуждите 

Между групите 93,952 17 5,527 ,474 ,960 

В групите 1271,875 109 11,669   

Общо 1365,827 126    
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3. Сравнителен анализ на двете групи 

3.1. Сравнителен анализ на отговорите на въпроса: Анкетен 

въпросник за родители и професионални работници  

3.1.1. Сравнителен анализ на отговорите на въпроса: Анкетен 

въпросник за родители и професионални работници – обща част 

Таблица № 11. 

Въпроси - Обща част: 

1. Когато в квартала би имало два Маркета, бихте ли купували в Маркета където 
работи лицето с интелектуални затруднения? 

2. На лицата с интелектуални затруднения най-добре бих им било в кръга на 

семейството? 

3. Аз използвам всяка възможност да науча нещо за проблемите, свързани с 
интелектуалните затруднения? 

4. От телевизията или радиото доста научаваме за постъпките спрямо лица с 

интелектуални затруднения? 

5. Бихте ли могли в своята къща / апартамент, на няколко дни, да поверите на лице с 
умствени увреждания? 

Сравнението на отговорите на анкетираните родители и 

професионалните работници (фиг. № 11) по отношение на първия 

въпрос не показва очевидни разлики, най-голям брой от анкетираните и 

от двете групи са определили за отговор първата алтернатива. Има 

разлики в отговорите на анкетираните от двете групи, когато става дума 

за въпроса № 2, същите са особено очевидни при избора на третата, 

четвъртата и петтата алтернатива. Интересни са противоположните 

позиции между двете групи респонденти по отношение на третия 

въпрос. Забелязва се, че всички професионални работници са избрали 

първата алтернатива противоположно на родителите които са ги дали 

своите отговори разпръснато през всички предложени алтернативи. 

Значителни са разликите в дадените отговори на въпрос № 4 между 

двете групи респонденти, може да се отбележи, че най-честият избор на 

анкетираните родители е втора, четвърта и първа алтернатива, докато 

при професионалните работници преобладават отговорите по втората и 

третата алтернатива. Има разлики и в получените заключения по 

въпроса № 5, разликата е значителна при избора на първата и третата 

алтернатива.  
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фиг. № 11. Сравнение на отговорите на родителите и професионалните работници- 

Обща част 

3.1.2. Сравнителен анализ на отговорите на въпроса: анкетен 

въпросник за родители и професионалните работници - Лицата с 

интелектуални увреждания могат... 

Таблица № 12. 
Въпроси - от частта МОГАТ... 

1. Дали хора с интелектуални затруднения могат / знаят да основават семейство? 

2. Дали лице с интелектуални затруднения може ежедневно да ходи на работа? 

3. Дали хората с интелектуални затруднения могат самостоятелно да живеят с 

определена поддръжка? 

4. Могат ли хората с интелектуални затруднения да приготвяте намаз на хляб и чай? 

5. Дали хората с интелектуални затруднения могат (знаят) да подготвят проста варива 

храна? 

6. Могат ли / знаят ли хората с интелектуални затруднения, храната за един ден, да 

разпределят в две-три хранения? 

7. Могат ли хората с интелектуални затруднения сами да се обличат? 

8 Могат ли хората с интелектуални затруднения да подготвят мястото за спане? 

С изключение на избора на петата алтернатива (фиг. № 12), която е 

избрана като отговор от равен брой от анкетираните от двете групи, 

всички останали показват големи различия в позициите, които се 

отнасят до първия въпрос за възможността на лицата с 

интелектуални увреждания да основават семейство. Разликите между 

групите респонденти са големи и в избора на отговора на въпроса № 3, 

който се отнася до възможностите за независим живот на лицата с 

интелектуални увреждания. Тенденцията на различните отговори 

продължава и след анализ на резултатите на въпроса № 4. По-специално 

до особен израз идват при избора на последните три алтернативи, 

където нито един специализиран респондент не е избрал за свой 

отговор. Разликите в отговорите на петия въпрос са очевидни във всяка 
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от възможните алтернативи и особено същото е видимо при избора на 

четвъртата и петата алтернатива. С изключение на разликата при избора 

на третата алтернатива, където тя е по-малко 10%, всички останали 

алтернативи показват значителни разлики между анкетираните групи. 

Това е констатацията по отношение на въпроса № 6, който се отнася за 

разпределянето на хранита в повече части от страна на лицата с 

интелектуални увреждания. По отношение на въпроса № 7, разликите 

между групите от респондентите не са големи при цялостното 

анализиране. В определен процент същите са по-големи при избора на 

4-тата и 5-тата алтернатива. 

 
фиг. № 12. Сравнение на отговорите на родителите и професионалните работници- 

Лицата с интелектуални увреждания МОГАТ... 

3.1.3. Сравнителен анализ на отговорите на въпроса: Анкетен 

въпросник за родители и професионалните работници - Лицата с 

интелектуални увреждания знаят... 

Таблица № 13. 

Въпроси - от частта ЗНАЯТ... 

1. Дали хората с интелектуални затруднения знаят да отключат/заключат вратата? 

2. Дали знае лицето с интелектуални затруднения да ползва телефон? 

3. Дали в случай на опасност (пожар, наводнение в къщата и пр.) лицето с 

интелектуални затруднения знае да призове помощ? 

4. Дали хората с интелектуални затруднения знаят да купуват: хляб, мляко, ...? 

5. Дали хората с интелектуални затруднения знаят просторно да се ориентират в 

непосредственото обкръжение? 

6. Дали хората с интелектуални затруднения знаят да ги пазят личните вещи? 

7. Дали хората с интелектуални затруднения знаят да посочат мястото на пребиваване? 

8 Дали хората с интелектуални затруднения в случай на нараняване или болест, знаят 

как да потърсят помощ от други? 

С изключение на първата алтернатива (фиг. № 13), която показва 

най-малките отклонения между двете групи респонденти и петата, която 
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не избра нито един респондент във всички други има различия в 

отговорите на въпроса № 1. Забелязва се почти еднакъв процент на 

избор на алтернативата а) и д) са дали двете групи респонденти, докато 

в други отговори са ралични между различните групи респонденти, 

когато става дума за използването на телефона на лицата с 

интелектуални увреждания. Почти напълно са противоположни 

становищата между групите респонденти, когато става дума за 

възможността лицата с интелектуални увреждания да повикат помощ в 

случай на природни бедствия. Както и преди отговорите са много 

различни сред респондентите в зависимост от групата, към която 

принадлежат, когато става дума за знанието на лицата с интелектуални 

увреждания да купуват хляб, мляко и др. Ориентацията в 

непосредствената среда като компетентност на лицата с интелектуални 

увреждания е различно обработен от респондентите в зависимост от 

групата, към която принадлежат т.е. експертните сътрудници са уверени 

в знанията на лицата,  противоположно на родителите, които са 

скептични по същия въпрос. Различни отговори са дадени и по 

отношение на възможността да съхраняват предмети лицата с 

интелектуални увреждания, от страна на родителите и професионалните 

работници. Отчасти има и разлики между отговорите на въпрос № 7, 

който се отнася до знанията на лицата с интелектуални увреждания да 

обяснят своето местоживеене. Процентът на отговори по отношение на 

въпроса № 8 за знанията на лицата с интелектуални увреждания да 

потърсят помощ в случай на нарушение е подобен като процентът на 

отговорите на предишния въпрос. 

 
фиг. № 13. Сравнение на отговорите на родителите и професионалните работници- 

Лицата с интелектуални увреждания ЗНАЯТ... 
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3.1.4. Сравнителен анализ на отговорите на въпроса: анкетен 

въпросник за родители и професионалните работници - Лицата с 

интелектуални увреждания трябва... 

Таблица № 14. 

Въпроси - от частта ТРЯБВА... 

1. Дали хората с интелектуални затруднения трябва да имат същите права като всеки 

друг? 

2. Към евентуални грешки в работата, средата трябва да бъде повече толерантна към 

хората с интелектуални затруднения? 

3. Трябва ли хората с интелектуални затруднения да използват остри предмети в 

домакинството: нож, ножица, игла, принадлежности за бръснене, ...? 

4. Дали хората с интелектуални затруднения знаят самостоятелно да използват 

тоалетната? 

5. Дали хората с интелектуални затруднения могат да мият чинии? 

6. Дали хората с интелектуални затруднения трябва да поддържат цветята на терасата? 

Няма разлики в отговорите на двете групи респонденти, които се 

отнасят до въпроса № 1(фиг. № 14). Отговорите по отношение въпрос 

№ 2, родителии и професионалните работници показват разлики при 

избора на алтернатива. Разликите са очевидни при сравнението на 

данните между двете групи респонденти, получени след отговорите на 

въпроса за използването на остри предмети от страна на лицата с 

интелектуални увреждания. Съгласно получените данни, очевидни са 

разликите между двете групи респонденти и по отношение на въпроса 

за самостоятелната употреба на тоалетна от страна на лицата с 

интелектуални увреждания. Стандартно, различията остават и при 

сравнението на отговорите дадени на въпрос № 5 т.е. професионалните 

работници и родители отново имат различни възгледи по отношението 

за миенето на съдове от лицата с интелектуални увреждания. 
 

 
фиг. № 14. Сравнение на отговорите на родителите и професионалните работници- 

Лицата с интелектуални увреждания ТРЯБВА... 
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3.2. Статистически анализ на В хипотези 
 

В.1. Има разлика между родителите и професионалните 

работници в оценката им на компетентността на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Специално получените констатации съгласно мнението на 

родителите и успоредно с мнението на професионалните работници по 

отношение на общите компетенции на лицата с интелектуални 

увреждания са показали, че има статистически значима разлика между 

двете групи респонденти. Такова твърдение произтича от установените 

различия и се потвърждава с изчислената стойност на T - теста, който 

възлиза на - 4,615 между двете групи респонденти, за значимост на р = 

0,50311, което пък подсказва, че хипотезата В.1. се потвърждава. 
 

Таблица № 15. 

 N Mean N М т Значајност 

Общо 

мнение 

168 10,1310 127 10,9449  -4.615 p=0.50311 

 

В.2. Има разлика между родители и професионални работници 

в проценката им на възможностите на възрастните лица с умерени 

и тежки интелектуални увреждания за изпълнение на ежедневни 

дейности, с цел за по- самостоятелн живот. 

Заключението от получените констатации съгласно мнението на 

родителите и успоредно мнението на професионалните работници по 

отношение на възможностите на лицата с интелектуални увреждания 

показаха, че има статистически значима разлика между двете групи 

респонденти. Такова твърдение произтича от това, че установените 

разлики са статистически значими, което се потвърждава от изчислената 

стойност на T - теста, който възлиза на 38,846 между двете групи 

респонденти, за значимост на р = 0,50311, което пък подсказва, че 

хипотезата В.2 се потвърждава. 
 

Таблица № 16. 

 N Mean N М т Значајност 

Оценка на 

възможностите 

168 22,8988 127 16,0472 38.846 p=0.50311 
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В.3. Съществуват разлики между родители и професионални 

работници в преценката им за знанията на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания за изпълнението 

ежедневните дейности, с цел за по- самостоятелен живот. 

Получените резултати съгласно мнението на родителите и 

успоредно мнението на професионалните работници по отношение на 

познанията на лицата с интелектуални увреждания са показали, че има 

статистически значима разлика между двете групи респонденти. Такова 

твърдение произтича от Установените разлики са статистически 

значими, което се потвърждава от изчислената стойност на T - теста, 

който възлиза на 30,818 между двете групи респонденти, за значимост 

на р = 0,50311, което пък сочат, че хипотезата В.3 се потвърждава. 

Таблица № 17 

 N Mean N М т Значајност 

Оценка на 

знанията 

168 20,3333 127 14,8976 30.818 p=0.50311 

 

В.4. Съществува разлика между родители и професионални 

работници в оценката им за необходимостта на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания за изпълнение на  

ежедневните дейности, с цел по- самостоятелен живот. 

Заключението от получените констатации съгласно мнението на 

родителите и успоредно мнението на професионалните работници по 

отношение на нуждите на лицата с интелектуални увреждания показаха, 

че има статистически значима разлика между двете групи респонденти. 

Такова твърдение произтича от това, че установените разлики са 

статистически значими, което се потвърждава от изчислената стойност 

на T - теста, която възлиза на 23,49 между двете групи респонденти, за 

значимост на р = 0,50311, което пък подсказва, че хипотезата В.4 се 

потвърждава. 

Таблица № 18. 

 N Mean N М т Значајност 

Оценка на 

нуждите 

168 12,9226 127 8,7795 23.49 p=0.50311 
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4. Доказателства на хипотезите 

Проблемите във функционирането на системата за социална защита 

на лицата с интелектуални увреждания в Р Македония, погледнати от 

различни гледни точки на професионалните работници от дневните 

центрове за живеене в общността и на родителите, бяха представени в 

различни аспекти. 

Установени са различия между институциите, които са по посока 

на: 

- броя на посетителите; 

- местоположението, на което се намират; 

- различните етнически групи, с които работят. 

Това показва силното влияние и определящото въздействие на 

външните фактори. 

Методологичен проблем на това изследване може да бъде и фактът, 

че резултатите се базират на самооценка на родителите и 

професионалните работници. В бъдещи изследвания биха могли да се 

включат и други методи на проучване, които ще допринесат за по-

голяма обективност, както при наблюдението на хората с увреждания в 

естествени условия, така и при оценката на самите хора с увреждания. 

Представените резултати от изследването дават една по-широка 

картина на общите компетенции, възможностите, знанията и нуждите на 

лицата с интелектуални увреждания като съставни елементи от тяхното 

ежедневие. Това показва необходимостта от прилагане на резултатите, 

произтичащи от прилагането на тази концепция, по отношение на 

обективността при обучението на лицата с интелектуални увреждания 

от страна на родителите и професионалните работници. Забелязват се 

неизяснени аспекти в някои елементи, които изграждат отношението 

към тези хора от страна на родителите и професионалните работници. 

Получените констатации съгласно мнението на родителите в 

зависимост от техния пол по отношение на критериите относно:  

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания; 

- възможностите на лицата с интелектуални увреждания; 

-  познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- Нуждите на лицата с интелектуални увреждания; 

не показват значими разлики между анкетираните. 

В резултат на статистически значимите величини се 

констатира: A.1. има разлики между родителите с различен пол по 



45 

отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания - се отхвърля. 
 

Съгласно мнението на родителите в зависимост от техния статус 

(родител/настойник) по отношение на: 

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания и 

спрямо статистически значимите величини за хипотезата А.2. Има 

разлики между родителите с различен статут (родител/настойник) 

по отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания се потвърждава. 

Но относно: 

- възможностите на лицата с интелектуални увреждания; 

- познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- нуждите на лицата с интелектуални увреждания; 

статистическите резултати не потвърждават хипотеза А2 

Мнението на родителите в зависимост от тяхната степен на 

образование по отношение на: 

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания 

- възможностите на лицата с интелектуални увреждания; 

- познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- нуждите на лицата с интелектуални увреждания. 
 

Хипотезата А.3. Има разлики между родителите с различна 

степен на образование по отношение на възгледите за компетенциите 

на възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания - 

се потвърждава съгласно статистически значимите резултати. 
 

Получените резултати съгласно мнението на родителите в 

зависимост от техния трудов статут, който заемат на работното място, 

по отношение на: 

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания; 

- познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- нуждите на лицата с интелектуални увреждания; 

хипотеза А.4. се отхвърля. 

 А по отношение на възможностите на лицата с интелектуални 

увреждания - се потвърждава. 

Получените данни при статистическата обработка показват, 

хипотезата А.4. Има разлики между родителите с различен работен 

статут по отношение на възгледите за компетенциите на 
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възрастните лица с умерени и тежки интелектуални увреждания - 

частично се потвърждава. 

Според мнението на родителите в зависимост от тяхното място на 

пребиваване по отношение на общите компетенции, възможностите, 

познанията, нуждите, на лицата с интелектуални увреждания 

резултатите не показва статистически значими разлики, а статистически 

значимите величини ги отхвърлят. 
 

Съгласно статистическите данни хипотезата А.5: Има разлики 

между родителите с различно местоживеене по отношение на 

възгледите за компетенциите на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания - не се потвърждава. 
 

Хипотезата Б.1: Има разлики между професионалните работници 

от различен пол по отношение на отношението на възгледите за 

компетенциите на възрастните лица с умерени и тежки 

интелектуални увреждания - не се потвърждава. 

Получените резултати в съответствие с мненията на 

професионалните работници в зависимост от техния пол по отношение 

на общите компетенции, възможностите, познанията, нуждите, на 

лицата с интелектуални увреждания не показва статистически значими 

разлики между анкетираните и всички те се отхвърлят. 
 

Не се потвържава и хипотезата Б.2. Има разлики между 

професионалните работници с различна степен на образование по 

отношение на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания. 

Мненията на професионалните работници в зависимост от техния 

пол не показва статистически значими разлики между анкетираните и 

всички те се отхвърлят. 

Становищата на професионалните работници в зависимост от 

тяхната професия по отношение на: 

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания 

- възможностите на лицата с интелектуални увреждания; 

- познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- нуждите на лицата с интелектуални увреждания; 

по всички критерии не показва статистически значими разлики 

между анкетираните и се отхвърлят. 
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От получените статистически резултати хипотезата Б.3. Има 

разлики между професионалните работници с различна професия по 

отношение  на възгледите за компетенциите на възрастните лица с 

умерени и тежки интелектуални увреждания - не се потвърждава. 
 

Хипотезата Б.4. има разлики между професионалните работници 

с различно местоживеене по отношение  на възгледите за 

компетенциите на възрастните лица с умерена и тежка 

интелектуални увреждания - не се потвърждава. 

Мненията на професионалните работници в зависимост от 

мястото на пребиваване по отношение заложените критерии не 

показват статистически значими разлики между анкетираните и се 

отхвърлят. 

 

Получените констатации съгласно мнението на родителите 

успоредно с мнението на професионалните работници по отношение на: 

- общите компетенции на лицата с интелектуални увреждания; 

- възможностите на лицата с интелектуални увреждания; 

-  познанията на лицата с интелектуални увреждания; 

- нуждите на лицата с интелектуални увреждания; 

показват, че има статистически значими разлики, което  

показва, че хипотезите В.1, В.2., В.3. и В.4. се потвърждават. 

Получените резултати от сравнението на двете групи респонденти, 

т.е. данните, получени от групата на родителите и данните, получени от 

професионалните работници, показват статистически значими разлики 

във всички четири сегмента, на които бе разделена хипотезата В. 

Общото заключение въз основа на отделните изводи е, че лицата с 

интелектуални увреждания са различно третирани от различните 

професионални работници и родителите. Има значителни разлики 

между оценката в рамките на групите, но те не преобладават на фона на 

общите резултати. Тези наблюдения показват необходимостта от 

създаване на ефективна комуникация и засилено сътрудничество, които 

ще допринесат за увеличаване на качеството на живот на възрастните 

лица с умерени и тежки интелектуални увреждания. Лицата с 

интелектуални увреждания имат право да им бъдат предоставени 

всички възможности, за да мога сами да избират къде и с кого ще 

живеят, а не да им бъдат налагани условия за начина им на живот. В 

този смисъл е необходимо да се осигури широка гама от качествена 
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подкрепа в общността, за да се помогне на лицата с интелектуални 

увреждания, за да се позволи свобода на избор и да се осигури 

адекватно качество на живот в общността. Тя включва достъпна околна 

среда - сгради, обществени места, транспорт, услуги, комуникации, 

информация, технологии и др. Също така, това включва образованието, 

дейности и кампании за повишаване на информираността на всички 

участници в общността, както и хармонизиране на терминологията, 

приета от движението на лицата с интелектуални увреждания на 

международно ниво. 
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Изводи и препоръки  

От това изследване е получена много информация и са направени 

редица изводи, които предизвикват различни асоциации, поставят  

много въпроси, а не рядко и предполагат много решения. Респондентите 

в проучването дадоха много предложения, повечето от които са добре 

формулирани, убедително обосновани и оправдани. Дори само част от 

тях да се възприемат и реализират, системата би функционирала много 

по-добре, така че вместо заключение са изброени всички тези 

предложения и препоръки, които са от системен характер и се отнасят 

до лиацата с увреждания: 

 Съвместно определяне и създаване на превантивни дейности и 

дейности за подобряване на качеството на живот на лицата с 

интелектуални увреждания; 

 Провеждане на дейности и програми в природата и в местната 

среда с цел в естествени и реални условия да се подобряват 

самостоятелността, социализацията и адаптавността на лица с умерени 

и тежки интелектуални увреждания; 

 Подготовка на децата / лицата още от най-ранна възраст за 

трудово-производствени дейности; 

 Увеличаване на броя на дейностите (обучения, срещи, 

дискусии), в които ще бъдат включени родителите / настойниците на 

лицата като възможност за тяхното взаимно опознаване и обмен на 

опит; 

 Организиране на общи срещи между дневните центрове и 

заведенията за социални грижи, работещи с тази категория лица, което 

би дало резултати по отношение на организацията на работа, 

изготвянето глобални и индивидуални планове; 

 Сътрудничество на дневните центрове и заведенията за 

социални грижи с местната общност и други институции и организации 

с цел осигуряване на пълна социална грижа и защита на правата на 

хората с ПР; 

 Разработване на политики, процедури и протоколи за 

повишаване на гражданската информираност за приемане на хората с 

умствени увреждания в тяхната среда чрез трибуни и медийно 

представяне на дневните центрове; 

 Въвеждане на задължителен предмет, който ще се отнася до 

защита и рехабилитация на хората с увреждания, във всички факултети, 
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чиито профили имат отношение към обучението на хората с умерени и 

тежки умствени увреждания (педагози, психолози, социални работници, 

социолози); 

 Провеждане на дейности и програми за запознаване и зачитане 

на различията, сътрудничество и съвместни дейности; 

 Създаване на формална система (организирана според 

специални закони) за сътрудничество на компетентните институции; 

 Установяване на национална политика, процедури и механизми 

за включване на социално полезните организации в дейността на 

дневните центрове; 

 Създадаване на нови дневни центрове; 

 Откриване на жилищни единици за живеене с подкрепа във 

всички големи градове. 

Очевидно е, че горепосочените предложения и препоръки са от 

различно естество - някои се отнасят до концептуални въпроси, други са 

технически и организационни, трети са кадрови въпроси, свързани с 

образование и преквалификация. За някои решения е необходима 

законова форма, за други са достатъчни подзаконови нормативни 

актове, а част от тях изискват промени в програмите за работа. Разбира 

се, тук не са изложени всички предложения и идеи, с които се сблъсках 

в рамките на това изследване. Тук са само тези, които са свързани с 

резултатите от проучването. Някои от тях се основават на данни, а част 

от тях са спорни идеи, отворени въпроси, по които дълго може да се 

дискутира. Във всеки случай, това изследване налага необходимостта от 

широк, професионален (а не само политически) дебат, когато става дума 

за реформи в системата за защита на лицата с интелектуални 

увреждания.  
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Научни приноси на дисертационния труд 

 

1. Осъществен е теоретичен и експериментален анализ от позициите 

на индивидуален и системен подход към обяснението за 

разнообразието/различието като свойство, а не сепаративност. 

Съвременният подход към различията предполага оказване на помощ, а 

не етикетиране и сегрегация.  

 

2. Откроена е реалната и обективна картина, както и моментното 

състояние на дневните центрове за живеене в общността. Социална 

реалност илюстрира ролята им в посока на усъвършенстване 

професионалното развитие на персонала, с цел подобряване начина на 

живот на лицата с интелектуални увреждания. 

 

3. Откроено е значението за изграждане на съвременен социален 

модел в дневните центрове за живеене в общността, в които на преден 

план е поставена личността, а не причината за изключване – диагноза, 

увреждане, пол националност и др.  

 

4. Доказана е значителна разлика в качеството на живот между 

лицата с интелектуални увреждания по отношение на техния статус, 

самооценка и оценка от други лица. Интелектуалният, образователният 

и трудовият статус на лицата с увреждания са детерминантите по 

отношение на качеството на живот. 

 

5. Конструирана и апробирана е методика за изследване на 

качеството на живот на лицата с увреждания относно възможностите им 

за развитие на техните потенциални знания, умения и способности. За 

целта е необходима промяна на здравната и социалната политика за 

създаване на среда на равнопоставеност за всички хора. 

 

6. Изводите по отношение на превенцията за правата на семействата 

на лицата с увреждания са основа за актуализация на Закона за социална 

защита на Р Македония. Положителните промени ще съдействат за 

преодоляване на дискриминацията в досегашното законодателство.  



52 

Публикации по дисертационния труд 

 

1. Способностите на возрасните лица со умерена интелектуална 

попреченост за живеење во заедница. VI Međunarodna naučno-

stručna konferencija „Unapređenje kvalitete života djece i mladih“- 

II Dio, 19-21 Juni 2015, Ohrid, Makedonija, str. 405-418. 

 

2. Mogućnosti odraslih osoba sa umjerenim smetnjama u 

intelektualnom razvoju pri izvršavanju svakodnevnevnih aktivnosti. 

VII Međunarodna naučno-stručna konferencija „Unapređenje 

kvalitete života djece i mladih“- II Dio, 24-26 Juni 2016, Tuzla, 

Bosna i Hercegovina, str. 243-253. 

 

3. Attitudes of profesional workers on the competences of adults with 

moderate intellectual disability - Philosophica – International 

Journal of Social and Human Sciences, Vol.3, No.6. Tetova, 

2016:60-70 


