
ИМАШ ПРАВО ДА РЕШАВАШ
КЪДЕ ДА ЖИВЕЕШ

Текстът е във формат лесен за четене
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Вземане на решения - Къде да 
живея?

Изборът, къде да живееш е мно-
го важно решение.
Законът казва, че възрастните 
са дееспособни – могат да взе-
мат самостоятелно решение за 
нещо.
Това означава да разбереш ин-
формацията за решението си, 
така че да можеш да го вземеш
- Ако не разбираш информаци-
ята, която ти се дава, трябва да 
поискаш по-ясно обяснение.
- Да продължиш да питаш.
- Да задаваш толкова въпроси, 
колкото е необходимо:
• да запомниш информацията
• да си в състояние да разбереш 
какво ще се случи, когато взе-
меш това свое решение
• да можеш да кажеш или да 
покажеш на някого това, което 
искаш като:

използваш думи;
използваш картини;
използваш знаци, като Мака-
тон или жестомимичен език;
използваш устройство за об-
щуване;
използваш жестове.

Хората около теб, хората, на 
които се доверяваш, трябва да 
те подкрепят и да ти помагат да 
вземаш решенията, които искаш.
Това могат да бъдат решения за 
това къде да живееш, и с кого би 
искал да живееш.
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Понякога няма да е възможно 
да живееш самостоятелно вед-
нага
• може да струва твърде скъпо 
да живеш самостоятелно;
• може да не получиш услугите, 
от които имаш нужда; 
• може да е нужно да живееш в 
къща, която разполага с рампа, 
да няма стълби или да няма по-
широки врати.
Важно е да помислиш по някои 
важни въпроси при вземане на 
решение за мястото, където ще 
живееш.

ВАЖНИ ВЪПРОСИ, КОИТО ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ОБМИСЛЯТ:

Мястото, където живея

Би ли искал да живееш със се-
мейството си?

Би ли искал да живеш с прияте-
ли?

Би ли искал да живееш самосто-
ятелно?
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ИНФОРМАЦИЯ

Има много неща, върху които 
трябва да си помислиш, когато 
вземаш решение за това къде да 
живееш. 
• Може да се нуждаеш от ин-
формация за това къде да живе-
еш, преди да вземеш решение 
за това.
• Може да се нуждаеш от ин-
формация за цената на наема.
• Може да се нуждаеш от ин-
формация за подкрепа вкъщи.
• Може да се наложи да раз-
береш дали имотът има рампа, 
стълби или широка врата.
• Може да се нуждаеш от пове-
че информация за по-трудните 
решения, които трябва да взе-
меш за това, къде да живееш.

ВАЖНИ ВЪПРОСИ ЗА МЯСТОТО, 
КЪДЕТО ЩЕ ЖИВЕЕШ:

Дали е близо до твоята работа 
или до магазин?

Дали има широка врата?

Дали е безопасно място за живе-
ене?

Колко ще струва?

Дали е физически достъпно?

Дали има достатъчно голяма 
кухня, ако обичаш да готвиш?

Дали е близо до твоите прияте-
ли?
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ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДКРЕПА ПРИ 
ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ:

Какво би искал?

Трябва да имаш достатъчно под-
крепа, за да вземаш свои собст-
вени решения за това, къде да
живееш. Изборът, къде да живе-
еш, е много важен.

Това е Твоят Избор:
• Имаш право да решиш, къде 
би искал да живееш.
• Имаш право да решиш, как би 
искал да живееш.
• Имаш право да решиш, с кого 
бих искал да живееш.

Не винаги е възможно да полу-
чиш това, което искаш.
Трябва да участваш във всички 
решения за това, къде да живе-
еш.
Понякога може да ти е трудно да 
вземеш решение, за това къде 
да живееш, но човек, на когото 
имаш доверие, може да ти по-
могне:
• Да разбереш информацията за 
твоето решение. 
• Да не забравиш информация-
та, която ти е нужна, за да взе-
меш решение.
• Да разбереш различните въз-
можности, които имаш.
• Да си наясно какво ще се слу-
чи, след като си взел решение.
• Да накараш хората да разберат 
какво е твоето решение
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Когато някой, на когото вярваш, 
те подкрепя да вземеш реше-
ние, той трябва да не забравя, че 
твоето мнение е най-важно.
Хората, на които имаш доверие, 
може да са приятел, застъпник, 
член на семейството и всяко 
друго лице, което те подкрепя и 
те познава добре.
Това решение трябва да се осно-
вава на твоите желания, на това, 
което се случва в момента, и на 
това, което може да се случи, 
така че нещата да са по-добри за 
теб.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ: Това е 
моето място за живеене

Елементи при вземане на реше-
ние за това, къде да живееш:

Вземането на малки решения  за 
теб всеки ден ти помага да нау-
чиш как да се справиш с
големите решения.

За да решиш, как би искал да 
живееш, трябва да се научиш 
как да го направиш.

За да решиш, къде би искал да 
живееш , трябва да се научиш 
как да го направиш.

За да решиш, с кого би искал да 
живееш, трябва да се научиш 
как да го направиш.
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ТОВА Е Петър...

Той  живее с шест души в защи-
тено жилище в град Ловеч.
На него не му харесва там.
Петър решава, че иска да живее 
самостоятелно, в собствен дом. 
Той разговаря с приятелката си 
Мария, с брат си и с човек от 
неговата подкрепяща мрежа и 
решават да наемат жилище. 
Петър и човекът от неговата 
подкрепяща мрежа разглеждат 
много къщи и апартаменти,но 
той решава, че в този момент не 
е възможно да живее самостоя-
телно, защото наемите са висо-
ки. 
Премества се да живее с друг 
човек, и приятелката си, като си 
разделят парите за наема и раз-
ходите за сметки на три. 
Петър плаща своята част от на-
ема на собственика на апарта-
мента всеки месец. 
Той е щастлив в новия си дом.
Тук живота му харесва повече от 
този в защитеното жилище.
Петър все още мечтае да има 
свой собствен дом и да живее 
самостоятелно.
Надяваме се, че някой ден Пе-
тър ще осъществи мечтата си за 
собствен дом.
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Тази брошура е издадена в рамките на 
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туални затруднения - следваща стъпка”, 
изпълняван от БАЛИЗ с финансовата 
подкрепа на “Отворено общество”

Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Може да се свържете с нас на:

ул. Лавеле № 10, ап. 16
гр. София 1000
тел.    02 417 44 19
факс: 02 416  09 56

www.bapid.com
e-mail:bapid@bapid.com
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