
 

  

 

 

 

ХАРТА НА САМОЗАСТЪПНИЦИТЕ С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ  

ОТ ДНЕВЕН ЦЕНТЪР „СВЕТОВЕ“ КЪМ ФОНДАЦИЯ „СВЕТЪТ НА МАРИЯ“ 

СОФИЯ, 2019 г.  

 

Всеки човек иска да отстоява своите идеи и права. Хората с интелектуални затруднения 

са като всички останали. В качеството си на самозастъпници те споделят какво е важно за тях, 

от какво имат нужда, за да се развиват и да бъдат част от общността. Изготвиха харта със своите 

идеи и предложения за по-добро и включващо общество за всички нас. 

Ние сме самозастъпниците от Дневен център „Светове“ към фондация „Светът на Мария“.  

Направихме този документ, за да споделим какво е важно за нас. 

 

ЗА НАС – ХОРАТА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ, Е МНОГО ВАЖНО: 

• Да бъдем видими – да не живеем скрито, а заедно с другите хора. Да се запознават с 

нас и да ни приемат – да не ни гледат странно и да не ни обиждат. 

• Да имаме право да решаваме сами. Да можем да получаваме помощ по сложни 

теми. Искаме да сме спокойни, че няма да бъдем измамени.  

• Да се учим да работим – по разбираем начин, с упражнения и трудова практика.  

• Да имаме повече възможности за работа – адаптирани работни места и почасово 

наемане.  

• Да посещаваме социални услуги, които ни харесват и където да учим нови неща. Да 

се чувстваме полезни. 

• Да можем да сме независими във всичко, което правим. Да получаваме помощ, 

когато имаме нужда. 

• Да можем да се срещаме с приятели и близки. Да създаваме нови приятелства. 

• Да решаваме  самостоятелно как да използваме парите си, а когато се затрудняваме 

да решим – да има кой да ни подкрепи. Искаме да решаваме сами какво да 

обличаме, какво да си купуваме и къде да се забавляваме.  

• Да  показваме, че има много неща, които можем да правим и да бъдем полезни. 

• Да ходим на концерти, на опера и балет, на кино и изложби, да посещаваме музеи. 

За нас е много хубаво, когато имаме безплатни билети. 

 

 

    

 



 

 

ИМАМЕ НУЖДА ОТ ПОДКРЕПА: 

1. Да се приеме законът за физическите лица и мерките за подкрепа, за да бъде отменено 

запрещението и да има подкрепа за нас при взимане на решение. 

 

2. Да има повече възможности за работа.  

Ние не винаги можем да работим като останалите хора. Понякога ни трябват специални и 

защитени работни места. Имаме нужда от нови и повече места за работа.  

3. Да има повече услуги като Дневния център към фондация „Светът на Мария“, в който ние 

ходим – да се учим на трудови умения, да изпълняваме сериозни и важни задачи и да се 

чувстваме полезни.  

 

4. Да имаме по-лесен начин за придвижване.  

 

Когато някой от нас има физическо затруднение или не може да се ориентира в града, 

придвижването става много трудно, защото трябва да се ползва специализиран 

транспорт. 

 

• Искаме специализираният транспорт да не се чака толкова много. 

• Да може да се ползва и от хора, които нямат по ТЕЛК „чужда помощ“, но имат 

доказани затруднения в придвижването. 

• Да може да се разчита на часовете на заявка. 

• Заплащането на специализиран транспорт да се изравни с цената на картата за 

градски транспорт за човек с увреждане. 

• Да не се налага да има придружител. Да има сигурни колани, които винаги се 

поставят. 

• Шофьорите да карат внимателно и да са учтиви. 

 

5. Да има тротоари за пешеходците, защото на много места ни се налага да ходим между 

колите или на улицата. Да има пригодени тротоари и рампи за придвижване с инвалидна 

количка. 

 

6. Да проявяват разбиране към нас – на улицата, в магазина и на другите места – понякога 

сме по-бавни, затрудняваме се или се объркваме.  

 

7. Всички места в София за концерти и кино да имат осигурен достъп за инвалидни колички. 

Така всички наши приятели с колички ще могат да идват, например, на кино. 

 

8. Да има разбираеми за нас табели и указателни знаци в градския транспорт (метро, 

автобуси и др.), в паркове, забележителности и културни места. 

 

9. Да има повече филми, книги, изкуство, които да са достъпни за нас. За да са достъпни се 

нуждаем от дублаж и по-голям шрифт, безплатни билети, съдействие и подкрепа в 

организацията. 

Хартата е изготвена и се популяризира в рамките на проект „Нашият глас се чува. Участие 

на хората с интелектуални затруднения в обществения живот“, финансиран от Столична 

община, Програма „Европа“ 2019.  


