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Резюме. Постигането на по-добро качество на живот е цел на политиките и на социалните услуги за хората с увреждания. Докладът представя резултати от изследване влиянието на факторите пол, вид услуга (в общността или в общността от резидентен тип) и вид увреждане върху
самооценката на качеството на живот на 93 лица с увреждания. Използва се разработен за целта въпросник за качество на живот, който е предварително апробиран върху по-малка група лица.
Коефициентът на надеждност (Cronbach‘s Alpha) е 0,894. Направени са двуфакторни и еднофакторни дисперсионни анализи за изследване влиянието на посочените фактори върху самооценката
на качеството на живот и влиянието на ползваната услуга върху него. Резултатите показват, че
видът на услугата оказва статистически значимо влияние върху самооценката на подкрепата и
сигурността, докато факторите пол и вид на услугата оказват статистически значимо влияние
върху различни области от оценката на изследваните лица за влиянието на услугата върху качеството им на живот. Установява се влияние на фактора вид на увреждането, което се нуждае
от допълнително проучване. Изследването има практическа приложимост по отношение предоставянето на подкрепа за възрастните хора с увреждания в услугите в общността, като поставя
акцент върху самооценката на качеството на живот, влиянието на услугите върху качеството
на живот, и факторите, които оказват влияние върху тази самооценка.Резултатите могат да
допринесат за повишаване ефективността на социалната подкрепа, предоставяна за тази уязвима група хора.
Ключови думи: качество на живот; възрастни хора с увреждания; услуги в общността; пол; вид
увреждане.
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