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ПИЛОТНА ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

През октомври 2012 година в България стартира пилотна

програма, чиято цел е да помогне за практическото прилагане

на моделите на подкрепено вземане на решения в страната,

като обхване минимум 40 лица с интелектуални затруднения и

психично здравни проблеми. Програмата се състои от три

взаимосвързани проекта, реализирани с експертната помощ на

канадската неправителствена организация Институт за

изследване и развитие на включването и обществото (Institute

for Research and Developmenon Inclusion and Society (IRIS).



ЗА КАКВИ РЕШЕНИЯ ВСЕ ПАК ИДЕ РЕЧ ?
Най-вече за основните: за избора къде да живея, да имам приятели, да разполагам с 

пари и да мога да ги харча за каквото реша, да мога да отида на лекар и да реша при 

кой и кога, да мога да работя...

„Подкрепено вземане на решение“ е процес, в който подкрепящи лица помагат на

пълнолетни хора с психичноздравни проблеми или с интелектуални затруднения във

вземането на решения за техния личен живот, здраве, финанси и собственост.

Подкрепеният човек сам избира хората, които ще му помагат, като включва членове

на семейството, приятели и застъпници, на които вярва.



КОЙ УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ?

ПОДКРЕПЯНО ЛИЦЕ:

това е човекът, който е в центъра на  подпо-

магането при вземане на решения. За

целите на пилотната програма

подкрепяното лице е човек, който

или е в ситуация или в риск от това 

някой да взема решения вместо него, 

независимо от неговата дееспособност.

ПОДКРЕПЯЩИ ЛИЦА

Да умееш да подкрепяш човек при взе-

мане на решения означава:

• да слушаш и да учиш с човека;

• да му помагаш да комуникира;

• да се стремиш той/тя да направлява живота си;

• да му осигуриш възможността да взаимодейства с други хора около него и 

да дава своя принос като равноправен гражданин.



КОЙ УЧАСТВА В ПРОЦЕСА НА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ?

Подкрепящият трябва едновременно:

• да има доказана връзка на доверие с човека;

• да може да разбира формите на комуникация и разумно, логично да 

интерпретира воля и предпочитания на човека и да използва 

интерпретацията към конкретни ситуации на вземане на решение;

• да има ангажираност към благосъстоянието на човека, да може да 

интерпретира неговите воля и предпочитания, и да му оказва 

подкрепа при вземане на решение на основата на тази 

интерпретация.

Фасилитатор

Фасилитаторът има две задачи:

• да подкрепи човека да изгради мрежата;

• да подпомогне подкрепящите да уважават и зачитат изборите на 

подкрепяното лице, да му оказват подкрепа, да му помогнат да има 

мечти.



ОЦЕНКАТА НА КАПАЦИТЕТА НА ЧОВЕКА ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ – МЕРИЛО ЗА 
НУЖДАТА ОТ ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Когато се оценява капацитетът на човека да взема решения, винаги 

трябва да се помни, че:

• оценката е по отношение на капацитет за конкретно решение, а не за 

човека, като цяло;

• капацитетът може да се променя с времето;

• всеки може да вземе „неразумно“ решение и това няма нищо общо с 

капацитета за вземане на решения.



• Подкрепяният човек е в основата и 

е най-важен – гарантира се правото му на 

избор, уважението към него и неговите 

решения, включително и за това кои са 

хората, които иска да го подкрепят;

• Нужно е да съществува връзка на 

доверие между подкрепяния човек и 

подкрепящите го;

• Участието на всички в подкрепящата 

мрежа е доброволно;

• Фасилитаторът организира 

първоначално мрежата, грижи се за 

нейната устойчивост във времето и 

подпомага процесите в нея;

• Избягване ситуациите на конфликт на интереси между подкрепян и подкрепящ

НЯКОИ КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ ЗА ПОДКРЕПЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ



ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
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