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По съдържанието:  

Сблъсквам се с това, че на много хора не им е ясно, какво означава амбулантизация. 

Затова с удоволствие публикувам тази статия. 

 

Идеята за амбулантизацията идва от САЩ. Тя е достигнала и Германия. Въпрос на 

време е, според мен, подобни структури като тези в Германия да бъдат утвърдени и в 

Източна Европа. 

Един от бащите на движението на хората с увреждания в Германия е Густи Щайнер. 

През 70-те години на този век той обърнал внимание на политическото увреждане в 

смисъла на липсата на алтернативи за социалната грижа. 

В момента в цяла Германия има амбулантни служби. Те са разпределени 

неравномерно, т.е. в някои градове има повече от една амбулантна служба, а в други 

няма нито една. Различните амбулантни служби политически са постигнали това, на 

хората с увреждания да не им се налага повече да живеят в домове. Днес те предлагат 

информация и лични консултации. Освен това хората с увреждания могат с помощта на 

лична асистенция да организират живота си самоуверено, самоопределяйки го. 

Конкретен пример е Ambulante Dienste e.V. в Мюнстер. Дружеството с идеална цел 

свързва „нуждаещи се от помощ с нуждаещи се да оказват помощ граждани”, 

независимо от техните произход, религия и т.н. 

С помощта на лоби-дейност на обществено и политическо равнище Аmbulante Dienste 

e.V. се изправя критично пред социалното развитие и закриля хора с увреждания от 

„икономическо, практически насочено мислене“. 

Що се отнася до политическия му идеал, Ambulante Dienste e.V допринася за 

развитието на едно „способно да води диалог, солидарно, толерантно спрямо 

малцинствата и аутсайдерите общество“. 

От една страна Ambulante Dienste e.V. иска адекватно заплащане на услугите за лична 

асистенция, така че хората с увреждания да бъдат признати като работодатели. От 

друга страна, то се стреми служителите в сферата на асистенцията да изразяват в 
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рамките на лоби-дейността искания на клиентите, т.е. на хората с увреждания, към 

политиката и сдруженията. 

Амбулантните служби успяха да направят възможно финансирането на техните услуги 

от здравните каси и чрез подпомагане от страна на държавата. Идеята за 

амбулантизацията достигна такива измерения, че в следствие на една политическа 

директива от 2005 година започна съкращаване на места в домовете. Във връзка с това, 

Федералното сдружение Ambulante Dienste und Stationäre Einrichtungen (bad) e.V. се 

представлява във важни комисии в Берлин и се изслушва при промени на закони, 

свързани със социалната грижа. Организациите на bad e. V. в отделните германски 

провинции издействат, между другото, условия на заплащане на оказващите грижи 

служби и размера на заплащането за оказване на грижи в домовете. 

С оглед на това развитие, възможностите за самоопределяне на живота на базата на 

една Win-Win ситуация [бел.прев. ситуация, в която всички страни са печеливши], е, по 

мое мнение, от голямо значение! Поради това са необходими иновативни социални 

проекти. 

Вие какво мислите? 

Източници в интернет:  

http://www.ad-ms.de/geschichte.php#anfang 

http://www.ad-ms.de/pdf/Jubilaeumsschrift.pdf 

http://www.bad-ev.de/ 

 


