


ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА –

ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Сборник с доклади от Първа научно-приложна конференция,
проведена на 09 октомври 2015 г. в град Стрелча

Пазарджик

 

www.eeagrants.org, www.ngogrants.bg, www.chovekolubie.org



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа 
на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Евро-
пейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от Сдружение „Човеколюбие” и при никакви обстоятелства не 
може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Фи-
нансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора 
на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България. 

© Съставител и редактор:
Надежда Кузерман

Научни консултанти:
Проф. Димитър Кайков – Национана спортна академия „В. Левски”
Доц. Росица Симеонова – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”

Коректор:
Анна Тилова

Предпечатна подготовка и печат:
„НИТОС“, www.nitosbg.com

ISBN 978-954-92992-3-6   



СЪДЪРЖАНИЕ

Увод 

Егология – наука за справяне с личните проблеми
Д-р Емил Марков – психиатър,  консултант на
ЦСРИ „Човеколюбие” ........................................................................6

Понятия и аналогии от света на шахмата, полезни за
изграждане на социални умения посредством метафори
Гл. ас. Радислав Атанасов, сектор „Шахмат” при
Национална спортна академия .........................................................27

Иновации в управлението на ЦСРИ ,,Човеколюбие”
Мария Мерджанова – управител  на ЦСРИ „Човеколюбие” ........46

Превенция на суициди при хора с психични проблеми
Нина Грозденина – социален работник в
ЦСРИ „Човеколюбие” ........................................................................66

Мотивация за ресоциализация на психиатрични пациенти
Василка Иванова – психолог, доброволец в
ЦСРИ „Човеколюбие” ........................................................................82

Работа по случай в контекста на шахматния модел
Надежда Кузерман – психолог, обучител, супервизор,
управител на Сдружение „Човеколюбие” .......................................94

Ритъмът на съдбата
Валентина Христова  – клиничен психолог и позитивен
психотерапевт в Защитено жилище и Дневен център към
Държавна психиатрична болница – с. Церова кория ......................104

Резилианс подход при клиенти на социални услуги
Яна Станева – докторант по социална педагогика в
СУ „Св. Кл. Охридски”, обучител, консултант, супервизор .........109



Социално-педагогическа работа с родители на
тийнейджъри в риск
Ели Гивечева – докторант по социална педагогика в
СУ „Св. Кл. Охридски”, психолог в КСУДС – Пазарджик  ............123

Мотивиране на служители в НПО при изпълнение на проекти в 
социалната сфера
Ася Алексиева – психолог, клиничен социален работник,
председател на фондация за психично здраве и социална
реализация „Трансформа” .................................................................129



7

УВОД

Този сборник е резултат на продължаващите повече от петнадесет 
години усилия на Сдружение „Човеколюбие” да създаде научна обо-
сновка на осъществяваните от него социални услуги.

През 2001 г. открихме Център за психично здраве и всички про-
грами и дейности в него бяха обвързани с шахматния модел на света, 
на човешките отношения и на справяне с житейските проблеми. Този 
модел е описан в статията на д-р Емил Марков „Егология – наука за 
справяне с личните проблеми”. Някои от нашите колеги, повишавайки 
образователната си степен, провеждаха научни изследвания за уста-
новяване степента на ефективност на извършваните от нас социални 
услуги – Център за социална рехабилитация и интеграция на хора с 
психични проблеми, Защитено жилище за хора с психични проблеми 
и Център за социална подкрепа на хора с влошено психично здраве. В 
резултат на това се появиха няколко изследвания:  „Иновации в упра-
влението на ЦСРИ „Човеколюбие” на Мария Мерджанова, „Модел 
за супервизия в център за психо-социална рехабилитация” и „Рабо-
та по случай в контекста на шахматния модел” на Надежда Кузер-
ман, „Превенция на суициди при хора с психични проблеми” на Нина 
Грозденина, както и „Мотивация за ресоциализация на психиатрич-
ни пациенти” на Василка Иванова. Нашите търсения бяха обогатени 
от теоретичното изследване на гл. ас. Радислав Атанасов „Понятия и 
аналогии  от света на шахмата,  полезни за  изграждане  на социални 
умения посредством метафори”.

Всичко това ни мотивира да създадем форум за споделяне на на-
учните подходи в социалните услуги и резултатите от тях – първата 
научно-приложна конференция „Психично здраве и социални услуги 
в общността – проблеми и решения”. Тя се проведе на 09 октомври 
2015 г. в град Стрелча и бе посветена на Световния ден на психичното 
здраве – 10 октомври. Благодарим на колегите, които споделиха опи-
та си с прилагането на РЕЗИЛИАНС подхода – Яна Станева и Елена 
Гивечева, както и на Валентина Христова, която разказа за работата 
си с хронотерапията.

Изследването на Ася Алексиева систематизира голяма част от пре-
дизвикателствата пред социалните работници от неправителствени-
те организации – неустойчиво фианасиране, ниско заплащане, слабо 
сътрудничество от страна на държавата, твърде много бюрокрация, 
нормативна база, спъваща развитието на социалните услуги и др.

Надежда Кузерман
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ЕГОЛОГИЯ – НАУКА ЗА СПРАВЯНЕ С ЛИЧНИТЕ 
ПРОБЛЕМИ

Д-р Емил Марков – психиатър,  консултант на ЦСРИ 
„Човеколюбие”

В статията е представена  универсална технология за решаване 
на проблеми. За да бъде прилагана от всеки един човек, той  трябва 
да осъзнава своя модел за света,  модел за човека, модел за отноше-
нията и модел за живота. Шахматната игра е много подходящо 
средство  за моделиране на процесите в живота. 

1. ЩО Е ЕГОЛОГИЯ?
Етимология: его – аз, и логос – наука, т. е. наука за справяне с 

личните проблеми.
Защо наука? Науката има значим предмет на изследване в обек-

тивната реалност и изследва обективните закони в тази област, опис-
вайки ги в отделни теории. Егологията изследва и описва обективни 
закономерности в областта на личните проблеми на човека.

Множество науки се занимават с личните проблеми на човека – 
медицина, право, социология, психология. Всички науки, макар и 
косвено, имат отношение към личните проблеми на човека. Единстве-
ната наука, която има за предмет справянето със всякакви лични про-
блеми, е егологията. Егологията дава възможност на отделния човек 
да си изработи системни възгледи за настоящите и бъдещите пробле-
ми, както и да разработи ефективни стратегии за справянето с тях по 
начин, който не поражда нови, още по-сериозни проблеми.

Що е проблем?
Проблем за човека е всяко нещо, което не му харесва, и което 

представлява заплаха за сигурността му.
Егологията няма да реши проблемите тук и сега, но ще помогне да 

осъзнаем нашите възможности да променим нещата.
Личен проблем е всеки, който ни засяга лично. Широко разпрос-

транена е погрешната представа, че има чужди проблеми, т.е. такива, 
които не ни засягат лично. В групата на чуждите проблеми се поста-
вят и обществените – засягащи обществото. Всеки чужд проблем е 
заплаха за нашето благополучие, което автоматично го прехвърля в 
групата на личните ни проблеми. Всеки личен проблем е и общест-
вен, доколкото личността е част от обществото и доколкото последи-
ците се заплащат от обществото.
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Справяне с проблем в най-общ смисъл означава да променим об-
стоятелствата, които не ни харесват, или отношението си към тях, 
така че да ни харесат, както и да отстраним евентуална заплаха.

Справянето с проблема, какъвто и да е той, минава през някол-
ко етапа: идентификация, събиране на допълнителна информация за 
проблема, обработването и, създаване на варианти за справяне с про-
блема, избор на вариант, изпълнението му, проверка на резултатите. 
Справянето с проблема означава както решаването на задачата, така 
и отказа от решаването и. Най-важният показател за оценка на ефек-
тивността на избрания вариант за справяне с проблема е отношението 
между изразходваните време, ресурси и получения резултат.

Егологията е наука, която помага на отделния човек да се справя с 
проблемите си по начин, който не поражда нови, още по-големи. Това 
става като се предвиждат последици от N-ти порядък.

Липсата на умения да се оцени цялостно ситуацията и да се из-
работи ефективен модел за действие води хората до криза, а оттам 
и до психиатрията. Лечението няма нито ефект, нито смисъл, докато 
човек не усвои тази способност. А тя се усвоява като всички други 
знания и умения – чрез тренировки. Дълбоко погрешно е разпостра-
неното мнение, че човек се научава от само себе си. По метода “опити 
и грешки” масово се усвояват неефективни техники в юношеска въз-
раст, които остават за цял живот.

Подходи при справяне с проблемите
1. Системен подход
Системният подход при справянето с проблемите означава, че все-

ки проблем е част от света и решаването му извън контекста на света 
не е ефективно и често не е възможно.

2. Глобално-индивидуален подход
Глобално-индивидуалният подход при справянето с проблемите 

означава да се погледне проблема едновременно през очите на всички 
хора поотделно и от птичи поглед. Всеки опит за въздействие върху 
света най-вероятно ще засегне чужди интереси и, ако не се съобразим 
с тях, ще се натъкнем на неочаквани трудности в опита си да постиг-
нем поставената цел.

3. Синдром на взаимно изясняване
Всяко обяснение на нещата само по себе си има някакъв предел. 

След това трябва да се обяснят други неща, свързани с него – така 
нареченият контекст. В края на краищата, за да се обясни едно нещо 
напълно, трябва да се обясни целия свят.

Основни принципи
1. Целият свят е обвързан с причинно-следствени зависимости.
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Следствие: Нито един проблем не може да бъде решен ефективно 
сам за себе си извън контекста на световните проблеми.

2. Мозъкът е аналог на компютъра – основната му задача е да съ-
бира и обработва информация и да изработва програми за поведение, 
т.е. отношението между мозъка и душата е същото както между хар-
дуера и софтуера при компютъра.

Следствия:
2.1. При мозъка както и при компютъра, ако не се спазват прави-

лата за програмиране, независимо от качеството и изправността на 
“хардуера”, мозъкът няма да функционира ефективно, ако изобщо 
функционира.

2.2. “Програмите” на мозъка, както и при компютъра, могат да бъ-
дат променяни според строги правила.

2.3. Никога не може да се твърди със сигур-
ност дали неадекватното поведение на човека се дъл-
жи на дефект в “хардуера” или на грешка в “софтуера”. 
Това е много важно, защото “хардуерните” дефекти в мозъка са труд-
но установими и трудно отстраними, докато “софтуерните” грешки 
могат да се установят и отстранят много по-лесно. Това е основният 
проблем на психиатрията – приема софтуерните грешки за хардуерни 
дефекти и се опитва да ги отстрани с въздействие върху хардуера.

3. Кибернетичният модел на управление лежи в основата на пси-
хиката.

Следствие: Всеки човешки проблем може да бъде сведен до ки-
бернетичния модел на управление – например смисъла на живота, 
честта, морала, любовта, щастието.

Основен метод на егологията – моделиране 
Светът се опознава чрез модели. Моделирането е логическа опе-

рация – описание на обектите с други средства То ни помага да се 
освободим от несъществените признаци и да размишляваме върху съ-
ществените. Например: географският глобус е модел на света, който 
ни помага да добием представа за формите на земната повърхност.

Егологията използва множество модели като помощни средства за 
справяне с проблемите. Част от тях са заимствани от други науки като 
кибернетичния модел на управление. Други – като шахматния модел 
на света, са оригинални авторски разработки.

Кибернетичен модел на управление
Субект – управляващо устройство; Обект – управлявано устрой-

ство; Права връзка – канал за въздействие на субекта върху обекта; 
Обратна връзка – канал за получаване на информация за резултата от 
въздействието на обекта върху субекта; Цел – желано състояние на 
обекта; Алгоритъм – поредица от стъпки за достигане от изходното 
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до желаното състояние на обекта.
Този модел е заимстван от кибернетиката. Тя е наука за управление 

на живите системи и машините. Основите и са поставени от Норберт 
Винер в книгата му “Кибернетика”. Кибернетичният модел е универ-
сален и съдържа задължителните елементи, без които управлението 
е невъзможно.

Вече приехме, че проблем е всяко нещо, което не ни харесва Тогава 
целта на субекта – управляващото устройство, т. е. ние, е едно желано 
състояние на обекта. За това е нужно да разработим поредица от стъп-
ки – алгоритъм, за привеждане на обекта от изходно в желано състоя-
ние, да осигурим права връзка – канал за въздействие върху обекта и 
обратна връзка, даваща информация за резултата от въздействието. 
Това е моделът, по който бихме могли да управляваме смисъла на на-
шия живот, любовните си отношения, усещането за щастие и др.

Шахматен модел
Същността на шахматния модел се състои в това да използваме 

шахматната игра като модел за света, чрез който да опознаваме живо-
та. Сравнението между шаха и живота установява прилики и разлики. 
При всяко сравнение се получава информация, която ни помага да 
решим проблема.

Хьойзинха в книгата си “Хомо луденс” определя играта като спо-
разумение относно ограничения за време и пространство, за опреде-
лени правила и действия. Значи, ако във всяка ситуация сме наясно 
с правилата, времето и пространството, важните фигури и целта на 
играта използваме шахматния модел. Разбира се шахматистът си дава 
сметка за важните фигури и целта на играта, знае значението на вза-
имодействието, стратегията, техниката, разчета на времето и други 
понятия важни за изхода на играта.

Шахматната игра е удобен модел за изучаване и управление както 
на света, така и на човешките отношения. Много хора питат защо 
точно шахматен, а не табладжийски, картаджийски или модел “не се 
сърди човече”. Разбира се всеки сам избира моделите, с които онагле-
дява и изучава света, но нашите предпочитания към шаха са заради 
неограничения брой варианти, което го приближава по сложност до 
живота.

И в играта на шах, и в живота хората се чувстват по-зле, когато 
нямат яснота за ситуацията, смятат, че ще загубят и няма изгледи за 
положителни промени в бъдеще. Играта на шах тренира хората да се 
ориентират в ситуацията, да анализират варианти, да приемат загуби-
те като етап от процеса на самоусъвършенстване, да разчитат на себе 
си и да търсят помощ в трудни ситуации.

Ако си представим, че шахматната дъска е колкото цялата земя и 
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броят на фигурите по нея е 7,3 милиарда, тогава ще трябва да тър-
сим решенията на всеки проблем в този контекст. Ако за достигане на 
майсторство в шаха са необходими години тренировки, още повече 
време е необходимо за достигане на майсторство в живота. В шаха 
фигурите са дървени и изпълняват безотказно нашите нареждания. В 
живота са живи хора – мислят и се съпротивляват. В шаха всичко се 
вижда като на длан, в живота – не. И в шаха, и в живота всеки ход по-
ражда последици – ранни и късни. Последиците пораждат последици 
от втори порядък, те от своя страна последици от трети и т.н.

Много шахматисти твърдят, че шахът не е удобен модел за живота, 
защото шах се играело за победа, а в живота не винаги било така. Те 
забравят, че шах се играе още и за обучение, за приятно прекарване на 
времето или за бягство от самотата.

Обща теория
Всяка научна теория е модел на някаква реалност. Има мета-, общи 

и специални теории.
Метатеорията има за предмет някоя друга теория, т.е. обяснителен 

модел за изучаване на друга теория. В този смисъл егологията е мета-
теория с предмет – как се прави обща теория за света.

Общата теория е парадигма – непротиворечив обяснителен модел, 
който включва всички известни до този момент факти. Общата тео-
рия очертава външните граници, обозначава мястото върху картата на 
света /ОТС/, формулира принципите, дефинира основните ориенти-
ри /скелета/. Чрез този модел би трябвало да можем да предсказваме 
предстоящи събития. Ако наблюденията ни не се съгласуват с теоре-
тичните предсказания, би трябвало да коригираме теорията.

Методът за изграждане на общите теории е аксиоматичният метод 
– всяка теория започва от една аксиоматична система – недоказани 
основни твърдения. От аксиомите по определени правила се извеж-
дат следствия.

Важна задача на всяка обща теория е дефинирането и съгласу-
ването на понятията. Голяма част от проблемите ни се пораждат от 
неясните понятия, които използваме, за да дефинираме проблемите 
си и стратегиите за справянето с тях, или от смесване на понятия от 
различни обяснителни модели.

Егологията се занимава с проблемите на изготвянето, усъвър-
шенстването и въвеждането на Общата теория за света в мозъка.

Защо е необходима егологията
Хората винаги са се нуждаели от обяснителен модел за света. Его-

логията е съвременният отговор на тази нужда.
Основна цел на егологията е човек да се чувства добре. И други 

науки допринасят за тази цел, но техният регистър е много по-тесен и 
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за да се чувства човек добре, трябва да изучи непосилно количество 
знания. Има вероятност животът му да мине, без да ги е изучил. Его-
логията предлага универсални методи за справяне. Тя не прави дру-
гите науки излишни, а удобни за ползване. Приносът на егологията е 
аналогичен на приноса на Менделеевата таблица.

 Защо досега не е била създадена
Досега не е създадена друга ефективна теория, която да може да 

обясни миналото и настоящето и да предскаже бъдещето. Причините 
се коренят в непознаването на правилата за “програмиране” на мозъ-
ка, в парцелирането на науката и в невъзможността да се системати-
зира огромното количество факти, натрупани от учените.

Изучавайки десетките школи в областа на педагогиката, психоло-
гията и психиатрията, човек не може да си изгради цялостна и непро-
тиворечива представа за душата.

За човечеството е било трудно да формулира предмета на еголо-
гията – справяне с личните проблеми, защото не усеща проблемите 
на системата Вселена като лични проблеми. Търсенето на решения 
на проблемите в изключителелно широкия контекст на вселената все 
още е необичайно за ежедневието на днешния човек. За да се справят 
ефективно с проблемите си, на хората са им нужни знания от много 
науки, а днес всички смятат, че е минало времето на енциклопедис-
тите. 

Трудно се намират съмишленици на егологията, защото изучава-
нето и приложението и изисква много мислене. Образователната ни 
система отделя твърде малко време на мисленето – теория и практика. 
Набляга основно на запаметяването на факти, поради което хората не 
са свикнали да мислят или имат погрешна представа за това как се 
мисли. А егологията въвежда и второ ниво – да мислим как мислим. 
Повечето хора са на нивото на нагледно-образното мислене, а за при-
ложението на егологията е нужно абстрактно мислене.

Приложението на егологията в живота е съпроводено с установя-
ване и признаване на грешки. Повечето хора преживяват тези откри-
тия като травма. Те не осъзнавават нуждата от специализирана под-
готовка и специални знания и упражнения за ефективно справяне с 
личните проблеми в ежедневния живот.Освен всичко това все още не 
е открит начин за извличане на лесни и бързи печалби от егологията.

  
2. ОБЩА ТЕОРИЯ НА СВЕТА
Какво означава Общата теория за света
Обща теория за света/ОТС/ представлява виртуален модел на све-

та, който може да бъде записан на хартия, в паметта на компютър или 
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в мозъка. Тя заема малко място в паметта, улеснява анализа на про-
блемите и изработването на програми за справянето с тях.

Общата теория за света включва произволен брой обекти и яв-
ления, както и информация за тях. Така ОТС на отделния човек е 
виртуален модел на света в неговата памет. В зависимост от обек-
тите, за които се отнася, информацията е групирана в раздели – на-
уки, теории, обяснителни модели, бази данни, алгоритми и т.н. 
Общата теория за света, която всеки човек има, е софтуерен продукт 
– модел на света и набор от програми за справяне с проблемите, който 
може да бъде въведен както в мозъка, така и в компютъра.

Всеки човек си изработва индивидуална обща теория за света – с 
важните за него данни за света и произволна логика. Ако знанията за 
света са подредени в система от взаимосвързани и непротиворечиви 
факти, отделният човек ще може да взима ефективни решения.

Съществува стремеж към съответствие между Общата теория за 
света и реалния свят. Несъответствието поражда конфликти и стрес. 
От друга страна съществува стремеж към стабилен динамичен сте-
реотип /система от навици/ – това поражда усещане за сигурност. 
Между двата стремежа съществува нерешим антагонизъм. Преодо-
ляването на този антагонизъм е основен проблем в егологията. Най-
простото, което човек може да направи, за да постигне облекчение, е 
да го осъзнае и да избере за себе си разумен компромис – каква част 
от живота си да отдели за повишаване на съответствието между своя-
та ОТС и света и каква, за да я използва в живота си.

Модели на света
Карта на света в пространството и времето
Този модел ни позволява да подредим в съзнанието си известните 

ни факти спрямо ориентирите време и място.
При използването на този модел е важно да си даваме сметка за 

ценността на информацията – статистическа, семантична или прагма-
тична.

Кибернетично-шахматен модел
Шахматният модел се използва като модел на света, върху който 

се прилага кибернетичният модел на управление.
Съчетанието от двата модела – кибернетичния и шахматния, из-

разява отношението между човека и света. Светът – като шахматна 
дъска, е обект на управление. Човекът – като субект на управление/
управляващо устройство – постига целите си, изпълнявайки алгори-
тъм. Неговата цел е желаното състояние на обекта – света. Алгори-
тъмът е поредицата от стъпки, чрез която ще се постигне промяната. 
Понякога целта е да запазим сегашното състояние на обекта. За това 
също е необходим алгоритъм. За да постигаме въздействие, ни е не-
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обходим канал за въздействие – правата връзка. За да сме наясно дали 
се доближававаме до целта, е необходимо да следим индикации за 
състоянието на обекта чрез обратна връзка.

Този модел нагледно показва, че всеки отделен човек влияе на све-
та – с действието или бездействието си.

Моделът в действителност е много по-сложен, защото всеки човек 
се намира на шахматната дъска на света едновременно и в ролята на 
обект, понасящ влияния от страна на другите фигури, които също се 
опитват да управляват света, и в ролята на субект на управлението. 
Проблемът е, че много хора абдикират от ролята си на управляващо 
устройство, смятайки, че са много малки, за да повлияят, че никой не 
ги пита. С това предопредят броя на активните играчи.

Човекът може да бъде и обект на самия себе си. Това включва про-
цеса на само осъзнаване, самоуправление, самоусъвършенстване.

Светът като кораба “Титаник”
Този модел насочва вниманието към сферата на интереси на от-

делния човек – неговата каюта на кораба, целия кораб, целия океан 
или цялата вселена. Моделът на света, който беше описан във филма 
“Титаник”, представяше следната картина – екипажът и пътниците 
работят и се веселят всеки в своята каюта, мечтаят, кроят планове и 
не обръщат внимание, че собственикът е изнудил капитана да поеме 
неоправдан риск. Незаинтересоваността им за съдбата на кораба, по-
неже не е тяхна работа, доведе до гибелта на кораба и на по-голямата 
част от тях.

  
3. ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА ЧОВЕКА
Общата теория за човека /ОТЧ/ е неразделна част от ОТС. Обосо-

бена е по дидактични съображения. ОТЧ е система от взаимосвърза-
ни и непротиворечиви данни за човека сам по себе си и като част от 
света. Всеки изгражда своя обща теория за човека, според знанията, 
опита, възможностите и потребностите си. Най-често това е несъзна-
телен процес. Ролята на егологията е да го направи съзнателен. Кри-
терий за подбиране на данните включени в ОТЧ е полезността им при 
справяне с личните проблеми.

Ключов въпрос в ОТЧ е какво е човешката душа. Тя е тази, която 
преживява проблемите и в нея се изграждат алгоритмите за справяне 
с тях. Моделите на човешката душа, които използва егологията са: 
човекът – био-психо-социално единство, кибернетичен модел на ду-
шата, шахматен модел на душата, душата като раница, като пещера, 
като объркано кълба конци и др. Втори ключов въпрос – може ли да 
се усъвършенства душата в посока на по-ефективно справяне с про-
блемите.

Ключова теза – душата е нашият основен инструмент както за по-
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раждане, така и за справяне с личните проблеми. И всеки може да 
усъвършенства своята душа до безкрай. 

Какво е душата?
Част от функциите на мозъка – така наречената висша нервна 

дейност. Това са психомоторика, съзнание, възприятно-представна 
дейност, чувства, воля, внимание, интелект, мислене, памет. Висшата 
нервна дейност е потенциална способност на мозъка, която се реали-
зира чрез обучение. Обучението се изразява в зареждане на мозъка 
с данни и програми за изпълнение на различни дейности. Нисшата 
нервна дейност обхваща функциите на мозъка свързани с регулиране 
на дейността на телесните органи и системи.

Мозъкът и компютърът имат потенциална способност да играят 
шах. Тя се реализира при зареждането на съответна програма. В този 
смисъл душата е функция на мозъка, която може да се реализира при 
наличието на софтуерен продукт, който може да бъде инсталиран в 
мозъка или в компютъра. Душата е мрежа от информационни връзки 
в мрежа от клетки. При раждането мозъкът представлява мрежа от 
клетки и свързващи ги израстъци – влакна. Между някои клетки са 
създадени информационни връзки по рождение – това са безуслов-
ните рефлекси – бозаене, гълтане, кашляне и т.н. По-интересни са 
условните рефлекси, проучени от руския учен Павлов върху кучета. 
Условният рефлекс е временна връзка между един първоначално не-
утрален и един безусловен дразнител, възникнала в резултат на честа 
последователна поява на двата дразнителя. По този начин първоначал-
но неутралният, а по-късно условен дразнител, може сам да предиз-
виква реакцията, пораждана дотогава само от безусловния дразнител. 
Изграждането на тези връзки става случайно в живота или це-
ленасочено чрез възпитание. Условните рефлекси форми-
рат система, наречена динамичен стереотип. Човекът е плен-
ник на мрежата от условно-рефлексни връзки. На биологич-
но ниво чувствата са условно-рефлексна вегетативна реакция. 
Дали нещо ще ми бъде приятно зависи единствено от миналия 
ми опит, създаден по механизма на условно-рефлексните връзки. 
В еволюцията чувствата са се развили като механизъм за оценка на 
ситуацията. Ако ми е приятно – продължавам, ако не – бия се, бягам 
или се опитвам да променя нещо. С възникването на речта са се по-
явили много думи за описване на чувствата и истинският им смисъл 
се е удавил в тях.

Душевна криза
В един от екпериментите на Павлов на куче показват кръг, пос-

ледвано от храна, и елипса, последвано от удар с електрически ток. 
След повторение кучето започва да отделя слюнка при вида на кръг 
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и и да настръхва и трепери при вида на елипса. Създало е нови ус-
ловно-рефлексни връзки. В продължение на опита кръгът и елипсата 
постепенно променят формата си – сближават се така, че кучето все 
по-трудно ги различава. То не може да разбере храна ли ще последва 
или удар с ток и изпада в криза. Това е модел на нервен срив.

Шахматен модел на кризата – човек изпада в криза когато оцени 
ситуацията върху шахматната дъска на света като заплаха за ценно-
стите си и не вижда изход. Възможно е да не изпадне в криза, ако е 
обучен по подходящ начин.

Как може да се променя душата?
И най-простата промяна в динамичния стереотип на човека на 

практика е много сложна, защото е свързана с множество вериги от 
условни рефлекси. Това обяснява защо решението “от утре ставам 
нов човек” е неосъществимо. Всеки човек – сам или с помощта на 
специалист, може да изследва веригите от условни рефлекси в ду-
шата си. Това е процес на самопознание. Човек може да вземе съз-
нателно решение, кои връзки да запази и кои да промени като ги 
изтрие или свърже по нов начин. Пример за самоизследване и са-
мокоригиране е описан в книгата на Зошченко “Повест за разума”. 
Години наред Фройд също е изследвал връзките между условните 
и безусловните дразнители в душата си. Разкриването на връзките 
носи значително облекчение, но не е достатъчно за коригирането 
им. Това може да стане чрез различни техники. Независимо дали чо-
век сам е избрал промяната, или обкръжаващата среда му я налага, 
тя е болезнена и не може да се даде обезболяващо средство, защо-
то душата трябва да чувства, за да се създават нови връзки или да 
се угасяват съществуващи. Промените в тялото могат да се предиз-
викат под упойка, но в душата – не. Условни рефлекси се създават 
и угасяват само при ясно съзнание или под хипноза. Много хора се 
опитват да си спестят болката и така правят промените невъзможни. 
Който иска да помогне някому да промени старите си модели, трябва 
да е готов да причини болка. Ключов проблем е отношението към 
промяната. Ако човек гледа на промяната като на весело приключе-
ние, болката се преживява по-лесно.

Диагностика на човека
Човекът се характеризира от две групи признаци – достъп-

ни за сетивата ни /лесно установими/ и недостъпни за сети-
вата ни /трудно установими/. Към първата група спадат физи-
чески характеристики – ръст, цвят на кожата и т. н. Към вто-
рата група спадат психически и социални характеристики 
– модели на мислене, цели, убеждения, социално положение. 
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Предсказването на бъдещето поведение на човека се подпомага от ди-
агностицирането му по определени критерии. Всеки човек сам изби-
ра критериите за оценка на хората в зависимост от това кои признаци 
определя като съществени.

Примерни критерии за оценка са: какви са целите му, какви са 
ценностите му, има ли съответствие между декларираните ценнос-
ти и цели и дела му, оплаква ли се, различава ли същественото от 
несъщественото, стреми ли се към усъвършенстване, допуска ли, че 
може да греши, срамува ли се да признава грешки, приема ли чужди 
мнения, ако са правилни; ако види, че някой греши, помага ли му да 
се поправи, без да му се присмива; стреми ли се към съхранение на 
системата; ще ти помогне ли в беда, ще ти навреди ли за своя облага, 
какво е отношението му към правилата, какво е отношението му към 
промяната, каква е културата на неговите чувства; покрива ли крите-
риите за честност: не само да не лъже, но и да не позволява да бъде 
използван за заблуда на други хора; не допуска други да лъжат и не се 
задоволява с факта, че пред очите му не се лъже; когато установи, че 
някой някъде е излъгал, полага усилия за санкциониране на мамещия 
и отстраняване последствията от измамата.

Егологията използва шахматната игра като основно диагностично 
средство.  Изправен пред шахматната дъска човек реагира по някакъв 
начин и обяснява реакцията си.

Логика на човешкото поведение
Когато говорим за логика на поведението на определен човек, 

имаме предвид именно неговите модели на поведение – закономер-
ностите в поредиците от ходове, които прави ежедневно. Не трябва 
да забравяме, че всяка постъпка трябва да се тълкува в контекста 
на цялото поведение. Всяко нещо само по себе си няма стойност, а 
само в общия контекст. Непознаването на контекста може да доведе 
до груби грешки в преценката на нещата. Изследването на логиката 
на човешкото поведение означава да подреждаме събитията, думите, 
делата и да търсим определени закономерности. Да търсим също из-
ключенията – всяка система съдържа противоречия. Между ходовете 
и чувствата има също закономерни връзки.

Егологията изучава логиката на човешкото поведение, за да може  
да предскаже бъдещо поведение. При целенасочена тренировка човек 
може да натрупа умения за откриване и боравене със закономернос-
тите в човешкото поведение и в поведението на отделния индивид.

 
4. ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Общата теория за човешките отношенията /ОТЧО/ е част от Об-
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щата теория за отношенията и има за предмет отношенията между хо-
рата. Предметът е избран като много значим за ежедневието на всеки 
човек. Тя е неделима част от общата теория на света и е обособена по 
дидактични съображения.

Критерий за подбор на данните, включени в ОТЧО, е значимоста 
им за справяне с личните проблеми. Социалната психология, социо-
логията, педагогиката са установили доста закономерности, отнася-
щи се до човешките отношения – игрите, които хората играят, ком-
формизма и др. Егологията използва тези данни и ги систематизира 
чрез двата модела за човешки отношения – кибернетичния модел на 
управление и шахматния модел.

Шахматен модел на отношенията
ОТЧО въвежда второ ниво на шахматния модел. Първото ниво е  

голямата шахматна дъска на света. Общуването между хората може 
да се разглежда като шахматна партия на малка шахматна дъска меж-
ду двамата играчи – второ ниво, т.е. като поредица от ходове на двама 
играчи. Думите и действията са съответни на ходовете в шаха. Взима-
нето на решение с какъв ход да отговорим ние зависи от тълкуването 
на ходовете на партньора ни и от шахматното ни майсторство. Вто-
рият важен компонент на шахматната партия са правилата. В шаха те 
винаги са ясни и е ясно, че са еднакви и за двамата играчи. За съжале-
ние в живота това рядко се случва. Шахматна дъска в шаха определя 
територията на общуване между играчите. В живота често започваме 
отношения, без да сме изяснили координатната система, в която се на-
мираме. Четвъртият важен фактор – времето. То е важно за отчитане 
на резултата. 

Шахматната теория е разработила етапи и принципи на игра-
та – дебют, мителшпил и ендшпил: овладяване на центъра, макси-
мално бързо развитие и взаимодействие на фигурите. Съобразява-
нето с тях не гарантира успех, но повишава шансовете. Общуване-
то между хората също има етапи и принципи: анализ, планиране, 
дискусия; разграничавай хората от проблема; съсредоточи се върху 
интересите, а не върху позициите; набелязвай взаимноизгодни въз-
можности; настоявай за прилагането на обективни критерии  [12]. 
Шахматният модел позволява много отчетливо да се видят две греш-
ки, които много често се допускат в ежеднението – егоизмът и двой-
ният стандарт. Егоистът е шахматист, който мисли само за своите хо-
дове. Очевидно е, че така ще загуби играта, нали. В шаха е очевидно, 
но в живота много хора не го виждат, за съжаление. Двоен стандарт 
прилага шахматист, който настоява за него да важат едни правила на 
играта, а за партньора му – други. Такава игра също е невъзможна. 
Много често в живота хората не усещат, че поради непознаване на 
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логиката, допускат тази грешка.
Основни понятия
Честни отношения
В егологията за честни се считат отношения, които са ясни, точ-

ни, договорени и спазени, взаимноизгодни и равнопоставени, не са в 
ущърб на трети лица и по възможност са в рамките на закона. Съвест-
та има приоритетно значение пред закона. Договорките мужду двама 
души могат да бъдат в рамките на общоприетите, а може и да са инди-
видуални – да се отнасят само за тях двамата. Звучи много просто, но 
за съжаление рядко отношенията ни в ежеднението са такива.

Според Общата теория за човешките отношенията най-изгодно е 
да се постъпва честно.

Личен избор
Личният избор е осъзнаване на отговорността да се приеме или 

отхвърли предложение, да се направи или да не се направи определен 
ход. Обикновено не осъзнаваме, че с всяко кафе, цигара и сладолед 
правим отново и отново личен избор къде да инвестираме ресурса си.

Често хората се чувстват насилени, нападнати, унизени или мра-
зени, когато поискаш от тях да посочат какво избират. Причините са 
две: в културата на общуването ни не е обичайно декларирането на 
позиции; срамуваме се изборите си.

Свобода
Да си свободен означава да можеш да правиш избори в съответ-

ствие с ценностите си, т.е. не си принуден да взимаш решения под 
заплаха за живота си. Свобода не значи да играеш игра без правила, 
защото такава не може да съществува. Изборите зависят от приети-
те правила, от знанията ни, чрез които можем да предвидим после-
диците. Всъщност ние избираме последиците от ходовете. Изборите 
зависят от социалните условия – свободни ли са проститутките да 
избират? А развеждащите се? Пушачите?

Доверие
Да си представим отношенията между двама души като боксов 

мач. Прекалено недоверчивият човек ще е все с вдигнати ръкавици 
пред гърдите си – за защита. Така ще пропуска и хората, заслужаващи 
доверие. Ако е прекалено доверчив, ще е свалил ръкавиците до тяло-
то, ще бъде с открити лице и гърди и ще е уязвим за всички недобро-
съвестни хора, които среща в живота си.

Всъщност щитът трябва да бъде максимално гъвкав, за да е мак-
симално полезен.

Формулата на доверието е:
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       1 

Доверие = ————————————————
                 Размер на гафа . Вероятност за гаф
 
Размерът на доверието в шахматния модел се определя в зависи-

мост от това в колко процента от случаите мога да преценя как ще 
постъпи човекът. Това зависи дали той има някакви принципи, дали 
поведението му е съответно на тях или само ги декларира, с колко 
информация разполагам за поведението му извън нашите лични от-
ношения. Мога да имам доверие на човек, който и в тъмното и под 
светлината на прожекторите постъпва по един и същи начин.

Отчуждението между хората идва от това, че не знаят как да об-
щуват. Всеки контакт с непознат носи риск. Хората не знаят как да га-
рантират собствената си сигурност и сигурността на другия, за да го 
предразположат към общуване, което намалява желанието за контакт.

Лична банкова сметка
Този принцип помага отношението към един човек де не се прех-

върля върху друг. Той помага и за това да не се отказваме от нови 
възможности, заради предишни разочарования.

Взаимопомощ
Взаимомощта е в групата на задължителните отношения. Предла-

гам два принципа на взаимопомощта:
1. Този, който е по-малко зле, да помага на онзи, който е по-зле.
2.Сумарната загуба да бъде минимална. Ако ще се жертва ръка, за 

да се спаси пръст, загубата е по-голяма.

 5. ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА ЖИВОТА
Общата теория на живота (ОТЖ)  е неделима част от общата тео-

рия на света и е обособена по дидактични съображения.
Определение на живота
Понятието живот има  поне две значения:
1. Като процес, изучаван от биологията
2. По шахматния модел: като поредица от ходове и съпътстващите 

ги преживявания в отрязъка от време между раждането и смъртта на 
човека. 

ОТС, ОТЧ и ОТО описват статиката на живота. По шахматния мо-
дел това означава описание на дъската, фигурите, правилата. ОТЖ 
описва динамиката, т.е. ходовете на всяка фигура в течение на играта.

Всеки миг от живота ни се превръща от бъдеще в минало. Когато 
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открием, че по-голямата част от живота ни е в миналото, ни става зле. 
Това се нарича криза на четиридесетте, климакс и др. Имаме и избор 
– да се вайкаме заради пропуснатите възможности или да се радваме 
на натрупания жизнен опит, да си направим равносметка на живота и 
да намалим процента на необмислените ходове.

Шахматно-кибернетичен модел на живота
Появява се фигурата на голямата дъска на света и часовникът за-

почва да цъка. Обратното броене започва. Погледнато отстрани прави 
неприятно впечатление, че повечето фигури полагат усилия да съкра-
тят престоя си на дъската чрез неразумни действия, като тютюнопу-
шене и др. Ако ги попитаме “Защо?”, те енергично ни уверяват, че 
така е по-приятно. Тези, които се стараят да продължат престоя си на 
дъската, често го правят така, че отново ни се иска да ги попитаме: 
„Защо?” Какъв е смисълът на един живот, чието единствено достойн-
ство е астрономическата му продължителност? 

ОТЖ съдържа пет основни общи теории: на избора, на равносмет-
ката , на планирането, на играта и на времето.

Общата теория на избора разглежда възможните избори в живота 
– на ходове, правила, цели, стратегии, партньори.

Общата теория на равносметката разглежда ролята на равносмет-
ката на живота или на части от него като средство за самопознание и 
самоусъвършенстване.

Общата теория на планирането разглежда ролята на планирането 
при справяне с отделни проблеми както и при изработване на страте-
гия за живота.

Общата теория на играта разглежда динамиката на живота като 
партия шах.

Общата теория на времето разглежда възможностите за ефективно 
използване на времето като безценен невъзвратим ресурс в хода на 
живота като партия шах.

6.  ОБЩА ТЕОРИЯ ЗА СПРАВЯНЕ С ЛИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ 
Обща теория на справянето с личните проблеми /ОТСЛП/ е нераз-

делна част от ОТС и е обособена по дидактични съображения. Иде-
алната обща теория на справянето с личните проблеми  би съдържала 
всичко необходимо за  справяне с всякакви лични проблеми.

Класификация на проблемите
1. Проблеми, които сами си причиняваме.
2. Проблеми, които другите ни причиняват.
3. Проблеми, за които има готов алгоритъм.
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4. Проблеми, за които няма готов алгоритъм. 
Два принципни подхода към проблемите – занаятчийски и ин-
дустриален
При занаятчийския подход човек подхожда към проблемите как-

то занаятчията към своите занаятчийски изделия – обработва на ръка 
материалите и произвежда ръчно предметите един по един. Предим-
ство – можеш да получиш няколко предмета бързо. Недостатък – ба-
вен и трудоемък, ако ти трябват много предмети.

При индустриалния подход човек подхожда към проблемите като 
индустриалец – привлича инвестиции и строи завод, който произвеж-
да предмети в огромни количества. Предимство – огромен брой пред-
мети с ниска себестойност. Недостатък – дълъг и скъп подготвителен 
период.

Стълбата към Стокхолм е универсален алгоритъм за идентифи-
циране на проблеми, за вземане на решения и за действия.. Тя  ин-
тегрира предимствата на занаятчийския и индустриалния подход и 
отстранява недостатъците им.

Модели за справяне с проблемите
Стълба към Стокхолм,
Нарича се стълба към Стокхолм, защото всеки, който се катери по 

нея, може да стигне до Нобелова награда, която се връчва в Стокхолм. 
Тя представлява универсална технология за справяне с всякакви про-
блеми. 

Първото стъпало се нарича шахматен модел. На него се прави 
комплексна оценка на състоянието на света и на тази част от него, 
която не ни харесва и която наричаме проблем. Името идва от пред-
ставата за света като голяма шахматна дъска и хората като фигури 
върху нея, а отношенията между тях като малки шахматни дъски, 
които могат да онагледят проблемите  и начините за справяне с тях.  

Второто стъпало се нарича кибернетичен модел. На него се пра-
ви оценка на желаното състояние и се изготвя алгоритъм за достига-
нето му, ако не разполагаме с такъв. Виж кибернетичен модел в Об-
щите теории на света, човека, отношенията и живота.

Третото стъпало се нарича основни човешки цености. Те включ-
ват честните  отношения, взаимопомощта, любовта и  смисъла в жи-
вота. 

Много успешни хора смятат, че като си постигнат целите и всичко 
ще е наред. После се чудят, защо се чувстват необичани, животът им 
няма смисъл, хората са нечестни и не си помагат. Можели са да поми-
слят по-рано, но са били заети да постигат целите си без да забеляз-
ват, колко пъти са  погазвали същите ценности, за които жалят. Може 
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би още не е късно да направят нещо по въпроса.
Четвъртото стъпало – усвояване на умения, необходими за спра-

вянето с проблема – включва освен техническите и психологически 
умения – да се радваш на играта, дори и при загуба. Да цениш радост-
та от изкачването по стълбите  /и не само своето  /виж по-долу/, да се 
радваш на успехите на хората, на които си помогнал. Всеки който е 
изкачил едно стъпало, става треньор на следващите го. Най-важното 
умение – да пренасяш опита от шахматната дъска в живота.

Петото стъпало – изграждане на устойчиви психични структу-
ри, т.е. способност да действаш бързо и точно под стрес, при умора и 
в незащитена среда.

Шесто стъпало – тренировка в защитена среда. Характеристика 
на защитената среда - да защитава слабите, неуверените, невярващи-
те в собствените възможности, да насърчава и окуражава, и в същото 
време да е нетърпима към нарушаване на правилата и пренебрегване 
на основните човешки цености.

Седмо стъпало – тренировка в незащитена среда – средата, къ-
дето всичко може да ти се случи и, ако си сам, да имаш куража да 
отстояваш правата и ценностите си, без да ощетяваш или нараняваш 
другите

Осмо стъпало – предай нататък – осъзнаване на интереса и из-
граждане на капацитет да предаваш наученото на всеки и навсякъде.

Девето стъпало – търсене на съмишленици – осъзнаване, че съ-
мишлениците са ценност и всеки е потенциален съмишленик.

Десето стъпало – формиране на мрежа – запознаването на съ-
мишлениците така, че между тях да тече информация и моделът да се 
самовъзпроизвежда, самоусъвършенства и разраства неограничено.

Стълба на планинското майсторство
Ако си представим планината като стълба – тя има три основ-

ни нива – ниво на широколистните гори, ниво на иглолистните гори 
и алпийско ниво. Изкачването на всяко следващо ниво е по-трудно, 
изисква повече подготовка, тренировка и екипировка, както и външна 
помощ – водачи, треньори, шерпи и т.н. Всяко ново ниво по стълбата 
на планинското майсторство изисква разгръщане на ново ниво на на-
шия физически и интелектуален потенциал и ни дава различна гледна 
точка към света. Как можем  да разберем какъв е нашия потенциал за 
справяне с проблеми? Като се опитаме да изкачим връх. Физическият 
ни потенциал ни е необходим за да се справим с физическото нато-
варване, а интелектуалният – за да направим добър план така, че да 
се върнем живи и здрави. 10 % от изкачващите връх Еверест загиват 
заради неточен разчет на силите и средствата и неточна оценка на 
околната среда и собствените възможности. С две думи – лош  план.
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Има и друго измерение на човешкия потенциал за справяне с про-
блеми. Едно е да изкачиш връх с водач, който на всяка крачка ти казва 
какво да правиш. Друго е да изкачиш връх сам. Трето е да поведеш 
някого и да поемеш отговорност да го върнеш жив и здрав. Четвърто 
е да го подготвиш за водач на други. Пето е да го подготвиш за обу-
чител на водачи, които да обучават други водачи и така до безкрай – 
принципът предай нататък.

Има и друго измерение на човешкия потенциал за справяне с про-
блеми – ако не успеем да изкачим върха, значи ли, че нямаме потен-
циал?  След колко неуспешни опита ще загубим вяра в себе си и ще 
приемем, че изкачването на върха е извън границите на нашите въз-
можности? Как да познаем какви са истинските граници на нашите 
възможности? Трудни въпроси за хора без психиатрични диагнози. 
Ами ако имаме такива и целият свят ни убеждава, че от нас нищо не 
става – тогава какво?

Стълба на шахматното майсторство
Започва с най-ниското съпало – мат с цар и топ и достига до най-

високото стъпало, на което е стъпил световният шампион.
По какво прилича на предишната стълба? Няма голяма полза от 

здрави крака, но от здрав ум определено има.  Има три основни нива 
– ендшпилно, мителшпилно и дебютно, и много стъпала. На върха и 
е един младеж от Норвегия – Магнус Карлсон с най-висок рейтинг от 
участие в турнири. От 2013 г. е световен шампион. Системата на кла-
сиране е подобна на тази в тениса. Можеш да се катериш сам, може 
други да ти помагат, може ти да помагаш на другите. Първото стъ-
пало – мат с цар и топ за една минута, е едно от условията на входно 
ниво за клиенти в Център „Човеколюбие”. Второто стъпало – мат с 
два офицера за две минути, и третото стъпало – мат с офицер и кон 
за три минути, са две от условията на входното ниво за екипа. 

Както и стълбата на планинското майсторство, стълбата на шах-
матното майсторство може да се използва за равносметка на постиг-
натите успехи и планиране на нови, за разузнаване на предстоящата 
територия и за тренажор за развитие на личния потенциал. 

Стълба на Кен Уилбър
Описана е в книгата му “Кратка история на всичко”. Стълбата на 

Кен Уилбър има 10 стъпала, описващи нивата на съзнанието така, 
както се развиват в различните етапи от живота на човека. Еволюци-
ята на човечеството минава през същите етапи. Ако си представим 
света като шахматна дъска или шахматната дъска като карта на света 
с паралели и меридиани,  и шахматните фигури като хора, какво би-
хме видели от всяко стъпало на стълбата? 

Бебето се ражда. Съзнанието му не разграничава себе си от дъска-
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та. След четири месеца “изкачва” първото стъпало – физическият аз 
и започва да прави разлика между себе си и дъската. За дъската знае 
само, че това е нещо различно от него. 

Около 15 – 24 месечна възраст, детето “изкачва” второто стъпало 
– емоционалният аз и се научава да се разграничава от околните хора 
/фигури/, основно майка си. 

На третото стъпало – репрезентативния аз – от 2 до 7 годишна 
възраст детето постепенно развива способност да си представя дъс-
ката и фигурите, без да ги вижда, да борави със символи – например 
да вижда шахматна дъска в тротоарните плочки, да използва поня-
тия – например шахматна дъска, фигура,  цар, топ. На четиригодишна 
възраст Капабланка, третият световен шампион по шахмат побеждава 
баща си. Това са изключения,  показващи необятните възможности на 
мозъка. 

На четвъртото стъпало – от 7 до 14 годишна възраст – се развива 
ролевия аз – детето научава, че в шаха има правила, че то може да 
бъде в различни роли – на играч, ученик, учител, наблюдател, естест-
вено, ако има кой да му покаже. В рамките на тези правила и роли 
може да извършва конкретни операции с фигурите, тоест да ги мести.  

На петото стъпало – около 14 – 21 годишна възраст се развива  
способността за формални операции, т.е. тийнейджърът може мисле-
но да си представи ходове на фигури на шахматната дъска и как би 
изглеждала мрежата от отношения между тях, тоест може да види 
бъдещото развитие на играта.  

На шестото стъпало се появява познавателна структура, нарече-
на визия-логика  -  способност да се интегрират гледните точки на 
участниците в играта и да се вземат решения от тази интегрална по-
зиция. Това е нивото, на което разговорите за смисъла на ходовете, 
целите или на каквото и да е друго имат смисъл. Смисълът на всяко 
нещо се определя от заобикалящите го неща, т.н. контекст. 

На седмото стъпало човекът е способен да погледне на разума си, 
с който досега се е отъждествявал, като на обект, който може да се 
усъвършенства  така, както гледа и на шахматната дъска. Ако виждам 
разума си като обект наравно с шахматната дъска, тогава кой съм аз? 
И постепенно осъзнавам, че в съзнанието ми се развива нова структу-
ра, наречена свидетел.

 Ако продължим към осмото стъпало, изоставяме дъската и се от-
правяме в търсене на източника на свидетеля, при което ще се срещ-
нем лице в лице с Бог, но не този от библията, който рисуват по църк-
вите, а творческият принцип, който движи еволюцията. На деветото 
стъпало ще открием, че ние и Бог сме едно и също. Десетото стъпало 
е празнотата или материала, от който е направена тази страница.  Ка-
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заното за шахматната дъска важи и за света и обяснява защо гледаме 
един и същи свят или шахматна дъска и виждаме различни неща и 
съответно различни проблеми и решения.

За някого може да звучи страшно, но всички сме го преживяли, 
поне до петото стъпало, без да забележим. В противен случай ние не 
бихме могли да напишем, а вие да  четете този текст. Нашата циви-
лизация насърчава изкачването по стълбата на Кен Уилбър до петото 
стъпало. Преди четиристотин години за изкачване на петото стъпало 
църквата е  изгаряла хората на клада. От шестотото нагоре вие сте 
сами и ви пожелаваме успех, както казва Кен Уилбър. Официалната 
психиатрия смята нивата от седмо нагоре за лудост. За източните фи-
лософии от времето на Буда преди 2400 години до днес те са напълно 
естествени етапи в развитието на съзнанието.

Стълбите повишават общия капацитет за справяне с всякакви про-
блеми по индустриалния подход.

Най-ценното качество на всички стълби е, че всеки може да изби-
ра на кое стъпало да живее.

7. КАКВО ДА СЕ ПРАВИ
Каквото и да искаме да правим – да променяме света, да запазим 

старото си жилище или да сменим работата си, започваме с едно и 
също нещо – равносметка на това какви са били света, жилището ми и 
работата ми, как съм се отнасял към тях и как съм се чувствал с тях и 
в тях. След равносметката идва ред на план за бъдещето. Той включва 
решение какво точно искам, и алгоритъм как да постигна промяната. 
След време цикълът се повтаря – нова равносметка, корекции в плана 
и алгоритъма и т.н., и т.н.
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ПОНЯТИЯ И АНАЛОГИИ ОТ СВЕТА НА 
ШАХМАТА, ПОЛЕЗНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 

НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 
МЕТАФОРИ

Гл. ас. Радислав Атанасов – сектор  „Шахмат“ при Национална 
спортна академия

През последните години се натрупания емпиричен и теоретичен 
материал, както по света, така и у нас, относно прилагането на го-
лям брой понятия, конструкти, аналогии и асоциации от областта 
на шахматната теория и практика в гранични или близки области 
като: психология, педагогика, социология, бизнес-управление, мате-
матика, философия, психотерапия, икономика, спорт. Така възниква 
една благодатна почва за възпитаване на социални умения посред-
ством образуване на метафори между шахмата и споменатите об-
ласти. 

Целта на настоящото изследване е да подпомогне  студентите 
и работещите в сферата на психологическото и терапевтично 
консултиране да се ориентират в предметно-инструменталното 
богатство на шахматната игра и спорт по отношение на изобилието от 
аналогии и асоциации между ситуациите в и около играта, от една 
страна, и социалните ситуации, изискващи определени социални 
умения, от друга.

То би могло да бъде полезно и за професионалистите в областта на 
шахмата – учители, треньори, журналисти, организатори и възпитате-
ли. Би могло да се използва в мотивационен и информационен план и 
от всички родители, които искат децата им да се занимават с шахмат.  
Същевременно бихме искали да систематизираме някои по-важни 
според нас разработки, които използваме при работата си в Центъра 
за психично здраве „Човеколюбие“ в гр. Пазарджик през последни-
те 10 години. За разлика от областта на методологията, разработена и 
насочена изключително до началото на 21-ви век към спортно-състе-
зателната практика, специализираните изследвания се насочват към 
сферата на използването на шахмата като образователен и възпита-
телен инструмент едва в последните няколко десетки години. По та-
къв начин ние започваме да разглеждаме шахмата  вместо като цел – 
повишаване на квалификацията: разряд, кандидат-майстор, майстор, 
гросмайстор, като средство, преместваме фокуса си от спортно-със-
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тезателната практика към социално-емоционалната интелигентност и 
компетенции. Многоплановостта, сложността и дълбочината на шах-
мата го правят мощен образователен и възпитателен инструмент. А в 
началото на 21 век си пробива път и едно съвсем ново направление, 
което се ангажира да използва древната игра и като психотерапевти-
чен инструмент. 

Използваният в това изследване метод е метафората. Тя е удобна в 
случаите, когато не може да се прилага буквалния метод „копи – пейст“ 
поради аналогия, но не и поради идентичност между явленията. 

Метафора в реториката (от гръцкото μεταφορά - метафора, «пре-
насям» или „трансфер на смисъла на дума в друга дума“) е стили-
стично средство, сравняващо привидно несвързани термини. Най-
схематичното определение за метафора е свързване на далечни за 
обичайната логика понятия (изразени с думи) въз основа на новоот-
крито сходство между тях. Най-простата форма е, например „Камен-
но сърце“. Метафората ще бъде сполучлива, ако се съпоставят две 
реалности, които имат нещо обединяващо ги. Според Аристотел 
метафората е скрито сравнение, основано на принципа на аналогия-
та.  ”Метафората е средство за опознаване на непознатото, но не по 
пътя на адекватните понятия, а на приблизителните и приближава-
щите се образи, които обаче понякога могат да се окажат по-кратък и 
по-бърз път към познанието и познаването.“ [18,1]

Шахматът е пълен с обрати и диалектически единства – слабият 
цар от началото на играта може да се превърне в решаваща сила в 
нейния край; скромната пешка може да даде мат или да вземе дамата, 
както и сама да се превърне в дама и много други.

Eдна от най-първите аналогии – метафори  е зададена още в леген-
дата-притча за произхода на играта. Най-напред няма един единствен 
човек, който да е изобретил шахмата – той се смята за общочовешко, 
културно творение и възниква като военна игра, моделираща битката 
между четири армии.  Народната мъдрост,  втъкана в тази легенда 
идва, за да ни покаже, че даже и най-деспотичният владетел трябва да 
се грижи за народа си, ако не иска да бъде изоставен от него в реша-
ващ момент. А след всяка битка царят и пешките лягат в една кутия. 

Втората, не по-малко велика метафора в неизчерпаемата история 
на древната игра ни дава предвестника на Великата френска револю-
ция Франсоа Филидор – „Пешката е душата на шахматната партия“, 
от пешечните структури зависят и атаката и защитата и хода на всич-
ки събития. Каква по-хубава метафора за ролята на народните маси в 
историята ?! [5,3].

Постепенно обаче през вековете изследването и практикуването 
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на играта  далеч надхвърля нейните възстановителни и освежаващи 
функции. Поради продължителната си транскултурална и мултиетни-
ческа история тя включва голям брой социално-универсални и неко-
нюнктурно-ценни възпитателни и  образователни моменти. 

Oсобено сериозен тласък в развитието на връзките между шах-
мата и науката дава първият световен шампион по шахмат Вилхелм 
Щайниц със своята теория за временните и постоянни признаци за 
оценка на позицията, основанията за атака, учението за баланс в по-
зицията. Благодарение на Щайниц научаваме зад всеки ход да пред-
поставяме рационална хипотеза, която да отговаря на въпросите: 
Какво, Как и Защо.  А от втория световен шампион Емануил Лас-
кер разбираме, че цялото шахматно познание е относително, не е 
съвсем рационално и се прилага спрямо конкретния противник 
и то в борба срещу него. В борбата на едни срещу други над шах-
матното табло хората пресъздават и моделират своите нагласи, сим-
патии, вкусове, опит и културни навици от ежедневния живот, което 
ни позволява по тези партии да съдим за останалите съдържателни 
компоненти в техните характери. Шахматът обаче не е само борба, 
той е и общуване. 

Като метафора за разбиране на когнитивните процеси шахматът 
има повече от 100-годишна история, започваща не по-късно от 1894 
с книгата на Алфред Бине „Психология на  шахматистите и умението 
им да изчисляват варианти“. Бине се интересува главно от паметта и 
умението на шахматистите да играят без да гледат позицията върху 
дъската [15,107].

1. СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ 
Според едно определение на Мишел Новатни  «Социалните уме-

ния представляват всички неща, които трябва да казваме и правим, 
когато взаимодействаме с други хора.» Социалните и гражданските 
умения често се смятат за най-важните способности, които човек има 
нужда да притежава, за да се адаптира добре към обществената среда 
и да функционира ефективно в нея. Хората са социални същества и 
липсата на добри социални умения може да доведе до самота, изо-
лация, дезинтеграция и битие, изпълнено с тревожност и депресии. 
Правилно усвоените социални умения – напротив, способстват да 
срещаме интересни хора; да създадем добро и отзивчиво семейство; 
да получим желаната от нас работа, както и да напредваме в кариера-
та и нашите взаимоотношения [15].

Съществуват множество различни гледни точки относно социал-
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ните умения. Едно от най-опростените и кратки определения гласи, 
че  социалните умения представляват способност за общуване, убе-
ждаване и взаимодействие с другите хора, без да се провокира кон-
фликт. 

Начинът, по който говорим, думите, които избираме, как ги произ-
насяме  и какъв е езикът на нашето тяло (как гледаме хората, какви 
жестове правим, изражения на лицето, външен вид – все неща, 
които се разглеждат като важен невербален източник на информация 
по време на шахматна партия) всичко това оказва влияние върху на-
чина ни на общуване с други хора. 

Адекватните социални умения са изключително необходими за 
личностното удовлетворение и развитие на всеки от нас и са основа 
за изграждане и поддържане на всякакви взаимоотношения – на рабо-
та, у дома и в социалната среда с нейните най-различни, динамични и 
всепроникващи фактори - агенти.

Изграждането и развиването на социални умения е много важно. 
Дори и най-срамежливите хора на света могат да преодолеят неспо-
собността си да се свързват с другите, стига да са решени да работят в 
посока към подобряване на тези умения. Добрите социални умения 
са не по-малко важни за успешна житейска кариера от доброто 
образование и трудолюбието [17].

Шахматът е своеобразен плацдарм-тренинг за атрактивно 
въвеждане в света на началните социални умения, базирани на 
интелектуално, емоционално и социално общуване в условията на 
игра с по-малките, връстниците и по-възрастните, осъществявано по 
интензивен начин по време на откритите шахматни турнири, особено 
при честите пътувания между тях.  В процеса на общуване с връст-
ници детето се научава да следва правила и норми с цел научаване 
на адекватно поведение. Учат се да се грижат за себе си, което не 
винаги се забелязва веднага. Практикуването на шахматната игра  го 
учи на самоконтрол и спортен феър-плей, учи го да се заявява и са-
моутвърждава. В процеса на спортно-състезателната практика деца-
та и подрастващите изграждат по-позитивна самооценка и по-богат 
поведенчески репертоар, усвояват умения за справяне с конфликти, 
развиват творческо и критично мислене, упражняват се във вземане 
на решение, развиват емоционална интелигентност и практикуват по-
емане на отговорност. 

По време на шахматна тренировка практикуващите придобиват 
умения да уважават, да ценят чуждото и различното мнение, да бъ-
дат съпричастни, толерантни и да решават възникнали проблеми по 
конструктивен път.  Усвоили тези качества, децата добиват увереност 
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и редуцират агресивните си прояви трайно и успешно. В процеса на 
обучение няма  да чуете агресивни нахъсвания като «Смачкай гнида-
та!», «Обезкости го!», възможни при много други спортове със силно 
изразен телесен контакт и стремеж към физическа доминация. При 
децата се наблюдава  постепенна промяна – от агресивно поведение 
към социално приемлив и позитивен начин за реагиране и отстоява-
не на себе си. Те с готовност се включват в игрите и заниманията по 
шахмат и са силно мотивирани от постигнатите резултати.

Участниците се учат да приемат  загубата като част от доверие-
то към себе си и необходима компонента в процеса на своето изра-
стване. Ученето на конструктивно, но критично и гъвкаво мислене и 
способност за редуциране и преобразуване на  негативните емоции, 
отстояването на себе си  по ефективен начин са част от началните 
социални умения. Такива са напр. умението да разбираш, да изслуш-
ваш, а също и възприятието и управлението на времето. За измерване 
на времето в шахмата има специален часовник с двоен циферблат, по 
един за всеки от противниците.  Способността да следваш правила и 
норми е основа не само на спортния  феърплей, но и на процеса на 
усвояване на социален опит – социализация. 

2. СОЦИАЛИЗАЦИЯ
От гледна точка на усвояването на социален опит шахматът въз-

никва в индивидуалното развитие  като семейно-битова игра. Той 
придава особена специфична ефективност на речта и езика, за което 
особено помага характерното за този спорт изискване за пълна тиши-
на.  Да говориш много още не означава, че умееш да говориш добре.  
Всъщност, често хората понякога  избягват тези, които говорят твърде 
много. Защото ги превръщат в аудитория.

 Такива свръх-приказливи хора могат да се считат за: егоцентрич-
ни – ако по-голямата част от техния монолог разказва за тях самите; 
груби – ако монополизират разговора и не проявяват уважение към 
времето на слушателя; скучни – ако имат склонност да включват 
твърде много тривиална информация, която е нерелевантна и безин-
тересна за слушателя. 

Хората са интересни, когато имат да кажат нещо ценно и могат да 
се включат в дискусия. Добрите социални умения включват способ-
ност за говорене и същевременно за изслушване. По време на шах-
матни занимания се говори премерено и конкретно. Придобива се 
умение да използваш паузите, за да се включваш в дискусията. 

Добрите социални умения се възприемат като стандартни за все-
ки член на обществото. Както  тези, които повече предпочитат да са 
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сами, така и онези, които обичат да прекарват времето си с други хора 
(интраверти и екстраверти), могат да имат еднакво превъзходни соци-
ални умения или много лоши социални умения. Умения като слуша-
не, говорене и даване на добра обратна връзка изискват внимание от 
всеки участник.

Социалните умения са не по-малко важни от образоваността. 
Винаги има други хора около вас, които могат да ви подкрепят или 
да ви навредят във вашите усилия, в зависимост от взаимоотноше-
нията ви с тях. Хората с добри социални умения разбират значението 
на добрите взаимоотношения с околните и могат да създават такива 
полезни връзки.

3. ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ОБУЧЕ-
НИЕ ПО ШАХМАТ В УЧИЛИЩЕ 
Различни модели на обучение по шахмат с цел изграждане на 

социални умения се практикуват в различни части на света. Разбира 
се, при това трябва да говорим за различни социални умения според 
различните географски ширини – САЩ, Англия, ЮАР, Филипините, 
Швейцария, Украйна [6], [7] и, за наша гордост, вече и България. 
Все по-голям брой преподаватели, консултанти и психотерапевти се 
обръщат към инструментите на тази интелектуална игра и спорт, за 
да въздействат не само върху висшите психически функции, но и 
върху емоциите и социалните умения на личността. В следващите 
редове ще наблегнем върху някои от техните по-сериозни аргументи 
и основания.

Един от най-успешните модели за възпитаване на социални уме-
ния в САЩ започва да се реализира през 1992 в четири мултиетни-
чески училища в щата Мериленд от Фернандо Морено, който, по 
собствените му думи, при пристигането си в Америка е говорил еле-
ментарен английски, и е имал коефициент ЕЛО 1400 на начинаещ, с 
който се измерват шахматните постижения. Морено се специализира 
в използване на шахмата като модел за консултиране на ученици, при 
което ги учи да разбират по-добре своите избори и да контролират 
живота си.  Шахматът може да бъде отличен инструмент за образо-
ване и обучение на хора, говорещи различни езици, без значение от 
техния етнически и социален произход, защото има универсално ут-
върдена символика. Т.е. той е подходящ за интегриране на различни 
малцинства и бежанци. Шахматът възниква като мост между различ-
ни култури. Това доказва и практиката на Морено. Той успява да по-
добри академичната успеваемост и социалните компетенции на сто-
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тици ученици като интегрира шахмата в образователното ежедневие 
и на техните преподаватели. 

Морено използва шахматните фигури и техните движения в попу-
лярни и даже елементарни игрови ситуации като метафори на жи-
тейски ситуации. При това фигурите и възможностите им се използ-
ват като символи на социални умения. А начинът, по който ги играем, 
ни води до успех или провал. Ние контролираме нашите умения, но не 
можем да контролираме обществената среда, в която те се реализират, 
а тя се представлява от фигурите на съперника. Консултантът трябва 
да обясни на децата, че те могат да управляват ефективно съдбата си, 
ако използват правилно шахматните фигури [14,2]. Шахматът е мно-
го удобен за целите на училищното консултиране, защото фокусира 
усилията на учителите както върху социалната и емоционална сфера, 
така и върху академичната успеваемост. Морено нарича своя модел  
«Консултиране посредством шахмат като аналогия на живота». В 
него той прилага шахматни стратегии, които подпомагат за засилва-
не на социалните компетенции посредством умения, които шахматът 
развива.

Морено също така разработва и мотивационното разбиране, че ако 
работи упорито, всяка пешка (която символизира дете или ученик) 
може да се превърне в каквото си поиска (когато достигне края на 
дъската). Всеки ученик, достигнал до определено ниво, може да обу-
чава своите връстници или по-малките от него деца (peer counselling). 

Ето някои по-важни поуки, извлечени от занятията по шахмат, 
проведени от Морено: 

1) Контролирайте своята съдба. Не чакайте нещата сами да идват 
при вас. 

2) Предусещайте тревогата, преди тя да ви настигне.
3) Научете се да откривате грешките си и да работите по тяхното 

отстраняване. 
4) При всеки ход в шахмата вие трябва да балансирате плюсовете 

и минусите, преимуществата и недостатъците. 
5) Всъщност всеки път вие играете две партии: първата срещу съ-

перника, втората – срещу себе си. При това трябва винаги да се поста-
вяме на мястото на другия и да помислим какво бихме направили, ако 
бяхме на негово място [9]. 

4. ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ПОСРЕД-
СТВОМ ШАХМАТНИ МЕТАФОРИ В БИЗНЕС СРЕДАТА
Брюс Пандолфини  в своята книга  „Every Move Must Have A Pur-
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pose“ [8] разглежда ролята на интуицията, инициативата и плана 
както в шахматен, така и в бизнес аспект. 

Интуицията идва на помощ в случаите, когато рационалното ми-
слене и логиката не могат да намерят готов алгоритъм – път към вяр-
ното решение. 

„По-добре е да играеш по лош план, отколкото да нямаш ника-
къв план“. Не е сигурно на кой шахматист принадлежи това откритие 
– Щайниц, Каспаров, Пандолфини или някой друг, но е сигурно, че 
неговата евристична сила и действена ефективност е напълно  при-
ложима и за житейските ситуации. Шахматът и бизнесът са две ин-
телектуални човешки занимания, в които умението за предвиждане 
(антиципацията) в ситуации с висока степен на неопределеност е от 
изключително значение за тяхната успешност. 

Вашите ходове винаги трябва преследват най-малко две задачи 
едновременно – да разстройват плановете на съперника и да разра-
ботват свои собствени. Трябва да се учим да решаваме и двете задачи. 

Ето и шахматни принципи, които са много важни и в днешния 
делови и бизнес свят: 

Шахматът е единство на време, пространство и материя. Тряб-
ва за минимум разход на време да се мобилизира максимален брой 
материален ресурс, който да се управлява ефективно съобразно поло-
жителните и силни страни на фигурите.

Завладявайте инициативата, изработете план, не се разхвърляйте в 
много посоки, натрупвайте малки предимства, бъдете дисциплинира-
ни и организирани; знанията и теорията са винаги  относителни – те 
се прилагат конкретно! Винаги трябва да се съобразявате с кого иг-
раете, кой стои срещу вас. Но не забравяйте, че на шахматната дъска 
няма място за лъжа и лицемерие.

Шахматът и бизнесът са интелектуални занимания – плановете 
трябва да са реалистични и гъвкави [8].

Ефективността на нашите материални ресурси, в шахмата – на-
шите фигури, се обуславя от това, как и къде ги използваме и колко е 
голям периметърът на тяхното действие. Материалната ценност на 
всяка вещ е относителна, променлива величина – тя се изменя в 
зависимост от ситуацията, която поражда нуждата от една или друга 
фигура, от едни или други умения. Затова трябва да разполагаме фи-
гурите си така, че  да използваме техните силни страни, като при това 
пречим на противника да направи същото по отношение на своите 
фигури. Правото да играеш пръв поражда и задължения. 

Но който владее инициативата, има повече време, простран-
ство и повече свобода да избира. Може да си позволи и повече греш-
ки. Инициативата всъщност е умение да контролираш нещата и да ги 
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предприемаш, да ги инициираш. Който завладее инициативата, той 
вече има сериозно предимство – да диктува хода на събитията до сте-
пен, че да премине към атака на противниковата позиция. Инициати-
вата може да се основава на базата на преимущество в едната от три-
те най-важни показателя за оценка на всяка една позиция – материя, 
време, пространство. А това са и основните философски категории, 
които не подлежат на дефиниране. И шахматният материал – цар, 
фигури и пешки, съществува само чрез времето и пространството и 
се оценява качествено посредством отношението си към останалите 
две категории. Времето, което вие губите, не изчезва – то отива при 
вашия противник. При това всички части на вашия екип, трябва да 
действат координирано и да се допълват взаимно, те трябва да са едно 
хармонично цяло. 

Психологията също е част от играта шахмат – който владее 
инициативата, контролира по-добре ситуацията и владее по-добре 
емоциите си. Той играе по-уверено, по-спокойно и по-бързо. Според 
Гари Каспаров и Юдит Полгар, психологията е 30-40% от играта [3].

Важността на центъра и на правилното позициониране е в това, че 
фигурите ти имат повече функции и работят на по-голям периметър. 
Поставени в края на дъската, (в случая дъската е сцената) фигурите 
са като аутсайдери. Отстъпването на центъра за дълго време практи-
чески означава отказ от борбата за инициатива. Шахматът, както и 
бизнесът, както и животът, е състезание и непрекъснато доказване. 
„Когато сами проявяваме активност, а не просто реагираме на против-
никовите действия, ние контролираме играта. Съперникът е принуден 
да реагира, при което изборът му става по-ограничен и предсказуем. 
В шахмата това може да доведе до неотразима атака, а в бизнеса – до 
заемане на по-голям пазарен дял. При делови преговори – до сключ-
ване на сделка при най-изгодни условия. В политиката – до покачване 
на рейтинга” [3,241].

Eдна от концепциите, тясно свързана с инициативата, е формули-
рана чудесно от Арон Нимцович: „Самата заплаха е по-силна от 
нейното изпълнение“. Ако на вашия съперник се налага да отделя 
време и ресурс за защита в  даден участък, то това може да стане 
за сметка на отслабване в друг участък, където той да бъде победен. 
[3,246]. Същевременно, усещаме влиянието на блъфа, на психологи-
ята в шахматното противоборство. Както споделя още Гари Каспаров, 
една от неговите любими крилати фрази, която той прилага с успех и 
в живота и кариерата си, принадлежи на Савелий Тартаковер: „Пър-
вото необходимо условие за атака е волята за нея“ [3,253] Ето още 
един много важен от психологическо естество цитат от Гари Каспа-
ров, смятан от мнозина за най-силния шахматист за всички времена: 
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„В момента, в който решите, че победата ви принадлежи по право, 
смятайте, че вече сте я подарили на онзи, който се бори за нея по-
упорито“. Никога не смятайте, че играта ще завърши логично и 
от само себе си. 

Шахматната игра непрекъснато ни дава уроци по глобализъм – 
събитията върху един малък участък или даже един-единствен ход 
с пешка или просто начин на вземане оказват влияние върху цялата 
позиция и по-нататъшен ход на събитията…

Правото на белите да започват първи им дава възможност да зав-
ладеят инициативата. Но ако те не използват умело правото на първи 
ход, то може да се обърне срещу тях по непоправим начин. Като до-
казателство: най-краткия мат, само 2 хода, го дават черните, въпреки, 
че белите започват първи.

Времето, което губи единият съперник, отива при другия. За да 
имате успешна стратегия, тя трябва да е построена върху здрав фун-
дамент, на който всички части трябва да са свързани и координирани. 
Всяка ситуация крие в себе си полза, но за този, който умее да се въз-
ползва от нея. Умението да се превръща слабостта в сила зависи от 
отношението ви и от  вашата находчивост.  Това означава, че трябва 
да умеете да цените това, което имате, вместо да се отчайвате от това, 
което нямате. 

Признавайте грешките си и се учете от тях. В този смисъл загу-
бените партии са по-полезни от спечелените. Побеждава този, който 
сгреши предпоследен. Управлението на риска се нуждае от смелост. 

Според Брюс Пандолфини ключът на успеха често зависи от уме-
нието да уважаваш  дребните неща, да натрупваш малки преиму-
щества, както ни учи бащата на шахматната наука Вилхелм Щайниц 
[8,92].  Усилва забелязването на незначителни на пръв поглед неща. 
Всички фигури трябва да работят координирано, методично, после-
дователно и продължително. Важни са малките стъпки. 

Конкретните особености винаги са по-важни от общите базови 
принципи, но най-често двете не могат едни без други  Играете кон-
кретна партия с конкретни ходове срещу конкретен съперник. Прин-
ципите могат да ви покажат пътя към целта, но не могат да го преми-
нат вместо вас. Принципът ви подсказва къде да гледате, но не и какво 
да видите. Той не бива да се следва механично.

Когато шахматистите  се надвесват над шахматната дъска, те не 
просто играят шах, те използват един свят - шахматният, за да овла-
деят друг – обективният! Шахматът възпитава необходимите ни спо-
собности за това овладяване. 

Ценността на всяка вещ се изменя, в зависимост от ситуацията. 
Важно е как, кога и къде използваме ресурсите. Материалните цен-
ности, вкл. царят, са относителни понятия, зависещи от момен-
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тите във времето,  пространството и взаимодействието между ос-
таналите сили.

Не може да се изучава задълбочено шахмата, ако не изпитваш 
уважение към историята, приемствеността и предшествениците 
му. От историята научаваме, че когато играем шах и не допускаме 
грешки, то всяка партия би трябвало да завършва наравно, след като 
премине през голям брой равновесни ситуации. За шахмата важи за-
конът за баланс в природата. Този баланс се изменя само в резултат на 
грешки на единия играч, и то при положение, че другият съумява да 
използва тези, една или повече, грешки. Вторият световен шампион 
Емануил Ласкер пише: «Който не разбира езика на равните позиции, 
той не е в състояние да забележи признаците, предвещаващи велики 
събития» [3, 65].

5. ГЛОБАЛИЗИРАЩА И ИНТЕГРИРАЩА ИГРА
Шахматът е много подходящ за обучение на бежанци и имигранти, 

защото е мълчалива игра – говорът тук е ограничен и чужденците 
по-лесно съхраняват своето самочувствие. По-важните умения, 
които те придобиват, са: управление на чувствата, контролиране 
на рефлексите, контрол и намаляване на стреса, осъществяване на 
вътрешен диалог, вътрешно мотивирано целеполагане, решаване на 
проблеми и вземане на решение, разбиране гледната точка на другия – 
децентрация, предвиждане на последиците; развиване на реалистични 
очаквания; усещане за важността на правилата и нормите в живота 
– какво е разрешено и какво не е разрешено в живота; развиване 
на невербална комуникация посредством контакт с очите, лицева 
експресия, тон на гласа, жестове; осъзнаване и   формулиране на 
грешките. Вътре в учебните групи децата общуват с деца от други 
култури и говорещи на различни езици, момчетата си партнират с 
момичета, а приказливите деца – с по-срамежливи и мълчаливи деца. 
Участниците се научават да побеждават и да губят, както и да приемат 
последиците от резултата, без да се страхуват от него. Шахматът е 
глобална, интегрираща индивидите игра [14].

Фернандо Морено от щата Мериленд, САЩ, разработва и много 
шахматни позиции, аналогично близки до житейски и различни со-
циални ситуации, за да могат те да бъдат  използвани като поуки и 
метафори и в процесите на  консултиране. Като се има предвид, че 
позициите в шахмата са практически неизброими, може да се очаква, 
че подобни инструментални аналогии могат да се разработят в много 
направления за развитие на различни социални, мисловни и стратеги-
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чески умения. За консултативни цели Морено подбира елементарни и 
лесни за ориентиране позиции, които не изискват задълбочени шах-
матни познания, а по-скоро осъзнаване на силните и слаби страни в 
личността и поведението. 

Ето и някои от по-ценните изводи от неговата практика: 
Не влизай в излишни конфликти, следвай своята цел. 
Трябва да разбираш и следваш своята уникалност. 
Предусещай проблема, преди да е дошъл. Трябва да разбираш и 

предвиждаш последиците от своята дейност. 
Разбирай целите си в живота. Имате различни цели на различни 

етапи в живота – подреждането на целите изисква планиране и изпре-
варващо мислене.

Не бива краткосрочните и непосредствени цели да те отклоняват 
от крайната цел. Шахматът учи на целеполагане и отделяне на ва-
жното и същественото от маловажното и несъщественото. 

Развитието на фигурите в дебюта може да е метафора на развитие 
на позитивни качества и предимства, каквито са здравословните на-
вици. 

Една програма за „Успех чрез шахмат“ учи децата да се грижат 
за себе си и да достигат успеха посредством развитие на трудови 
навици, търпение и постоянство и вземане на самостоятелни ин-
формирани решения. Учители, родители и администратори отчитат 
положително развитие на участниците в групите по шахмат през вре-
мето на обучение  [14,71]. 

Самите участващи са деца от предучилищна възраст и от 1-4 клас. 
Почти всички се отнасят положително към шаха, като посочват и ня-
кои конкретни за себе си ползи: 

Шахматът ми помага  да уча и да вземам решения; 
Шахматът ме учи да уважавам другия;
Шахматът ми помага да предвиждам последиците от моите по-

стъпки; 

6. ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ ЧРЕЗ ОБУ-
ЧЕНИЕ ПО ШАХМАТ КАТО ТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТРУ-
МЕНТ
Персийският  психолог и главен лекар на багдадската болница 

Разес (852-932) играел шатрандж, при което консултирал пациенти и 
ученици с помощта на метафори и шахматни конфигурации наподо-
бяващи реални житейски ситуации. 

На запад шахматът навлиза в психотерапията едва в модерните 



41

времена и се свързва с името на Зигмунд Фройд и неговата психоана-
лиза в началото на 20 век [9,7]. 

Психотерапията най-често включва техники за подобряване 
на осъзнаването, напр. на мисловни решения, чувства или действия; 
също така да подобри чувството за добруване или справяне с усеща-
нето за дискомфорт и разширяване зоната на комфорт.

Шахматът разширява зоната на комфорт и намалява чувството за 
дискомфорт посредством диалог, общуване и поведенческа промяна 
още в рамките на семейството. 

При прилагане на психоаналитичната парадигма в психотерапев-
тичното консултиране пациентите могат да разсъждават на глас, да 
вербализират своите мисли, свободни асоциации, фантазии, мечти, 
желания… Терапевтът може да анализира след партията „свръзки“, 
„вилици“, „жертви“, стратегии, тактики, патове, цугцванги и пр. като 
метафори на вариации от реални житейски ситуации. Целта при този 
подход е да се вербализират и актуализират подсъзнателни конфли-
кти, които са причинили различни симптоми и характерологични 
проблеми. 

При психодинамичната концепция шахматните партии се раз-
глеждат като сюблимация на агресия или изместени желания и 
аспирации към живота. Фокусът тук е да се разкрие подсъзнателно-
то съдържание на психичното напрежение. 

Някои психотерапевти заимстват от шахмата метафори като коор-
динация на фигурите,   гамбити, размяна на по-крайна за по-централ-
на пешка, размяна на развита за неразвита фигура, заемане на открита 
линия. 

Има свидетелства за това, че някои доброволци, поставени в със-
тояние на хипноза, може да засилят умението си да се играят шахмат.

Пешечните структури, гамбитните схеми защитните или напада-
телни формации могат да помогнат на клиента да предвиди от дебюта 
през мителшпила чак до ендшпил, като може да използва това умение 
за да предвижда и антиципира личните си взаимоотоношения по-яс-
но и по-надалеч в перспектива. Отборните  шахматни партии могат 
да се използват при груповата терапия, при което да се разкрия 
склонности към лидерство, съревнователност, сътрудничество, 
компромис, начини за решаване на конфликти.

Трябва да се отбележи, че използването на шахмата като пси-
хотерапевтичен инструмент изисква повече подготовка и затова 
отнема повече време отколкото повечето други терапевтични тех-
ники. Освен това вербалното взаимодействие не винаги е доста-
тъчно интензивно. Но затова пък шахматът може да се използва и 
за извънклинични нужди. Учениците уважават повече възрастните, 
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които играят  шах и смятат, че последните разбират от стратегия и 
тактика, инициатива и план не само в шахмата, но и в живота. 

Шахматната игра има потенциала да обсеби вашите мисли, вни-
мание, въображение и планове. 

Терапевтичната стойност на шахмата е тема на  магистърската 
работа на Денис Фрик от ЮАР. И влиянието, което шахматът може 
да има върху психотерапията, човешките отношения, личностните 
ценности, инсайтa и способността за креативни идеи. След партии-
те пациентите участват в споделяне на преживяванията си по време 
на игра. Набляга се върху съдържанието и значението на прежи-
вяванията за пациента, извлечени по време на игра. При това от 
изключително важно значение е ролята на терапевта-фасилитатор по 
време на обсъжданията. При обсъжданията се коментира всичко, 
на което вниманието им се е спряло по време на игра. Индивиди-
те се опитват да извлекат смисъл от преживяването. От разказите 
се вижда кои са склонни към доминация и лидерство и кои предпочи-
тат да бъдат ръководени. Използваме шахматни ситуации и сюжети 
като метафори на живота. От алтернативен подход „или-или“ минава-
ме към интегративен - „и-и“. Стремим се да интегрираме противопо-
ложностите, добрите и лошите, черните и белите. Целта на проекта 
е да се използва шахмата, за да се опишат личните преживявания  на 
пациентите. Разказите се използват за дискутиране и изследване.

Според Wenzhe, (2002)  шахматът е символичен модел, който 
представлява отражение на външната действителност в човешкия 
мозък. Хората представят тази рефлексия изкуствено върху шахмат-
ната дъска. Съгласно тази концепция хората пресъздават своя реален 
жизнен опит в своите решения и стилове върху шахматната дъска. 
Шахматните фигури се използват като метафори в процеса на това 
пресъздаване и в разгръщането на нов сюжет в един различен свят – 
светът на шахмата. [11, 69]. 

Семейната скулптура е друга техника, която е утвърдена в семейно-
то консултиране и може да се приложи в шахматна форма (Athabasca 
University, 2005). Пациентите имат възможност да пресъздадат с по-
мощта на шахматна дъска и фигури отношенията и разстоянията 
между членовете в своето семейство. Ето и още един цитат, който 
демонстрира ефекта от практикуването на шахмата, доказан от д-р 
Калвин Дейермонд, главен лекар в североамериканско училище: „…
шахматът развива интелектуални, естетични и спортни умения, а 
също така и концентрация, настойчивост и решителност. Ние вижда-
ме резултатите от тази прекрасна игра в класните стаи, но също и в 
извънучебните занимания. Тя е интелектуално предизвикателство не  
само за надарени ученици, но също и за ученици от всички нива на 
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обучение“ (Ferguson, 1995, p.6) [10].
Gaines, Berkovitz and Kohn използват шахмата като средство за 

подобряване на отношенията при нарцистични тийнейджъри със се-
мейни конфликти и различни степени на асоциално поведение. Като 
резултат от практикуването на шахмата  децата разбират, че 
шахматът може да бъде метафора на живота при положение, че 
психологът е и компетентен шахматист.

Характерно за нарцистичния и егоцентричен характер в шахмата  
е, че той смята, че неговите планове и заплахи са единственото, което 
заслужава внимание. В този случай терапевтът трябва да демонстри-
ра и подчертае неговото пренебрежение към замисъла на съперника, 
което води до груби грешки. Това пренебрежение всъщност е и мета-
фора на неговото неумение да  се вслушва в съучениците си и учите-
лите си.  И като резултат този ученик започва да се вслушва в указа-
нията на учителите си и да зачита нуждите на другите. Вследствие на 
това консултиране ученикът използва времето си в час по-рационално 
и смислено, а поведението му става по уважително и конструктивно 
спрямо средата около него. (Gaines et al., 2000, p.5) [10]

Доказателствата за въздействието на психологическите ползи и 
предимства, извлечени като резултат от практикуването на шахма-
та, би следвало да са по-очевидни при индивиди, които имат психи-
атрична диагноза, отколкото при такива, които са клинично здрави, 
съгл. изследването на Дейли [10,25].

Д-р Робърт Фъргюсън, отчита че много деца подобряват такива 
социални умения като отговорност, дисциплина, концентрация и са-
мооценка, както и академични резултати. Преследване на цели, ува-
жаване на правила и уважаване на хората, оценяване на наследството 
и историята, авторитетите и народните мъдрости и поуки. Изчакване 
реда на другия, спортсменство, търпение, изследователски навици. 
Поемане на риск и антиципация във всеки един момент. Нашата цел 
е да  помогнем за интеграцията на шахмата в ежедневната кон-
султация и терапия. Д-р Стюарт Маргюлис съобщава за сериозно 
подобряване на уменията за четене при деца, занимаващи се систем-
но с шахмат в няколко района на Ню Йорк [9].

Особено популярна напоследък е историята на Крис Бонело, 29 г. 
от Нотингам, Англия – „вдъхновен писател, шах маниак, барабанист 
и практикуващ християнин“ , както сам се нарича [18] и бивш учител 
в начално училище с ранно диагностициран аутизъм и синдром на 
Аспергер разказва за живота си  преди и след диагнозата. „Това, че 
някои хора не съответстват на социалните норми, не ги прави 
болни“, „Предпочитам да съм щастлив, вместо нормален.“ – из-
писва той на блога си в Интернет [18]. Шахматът не е импулсивна 
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игра, поради което той успява да обучи десетки аутистични деца да 
играят, като развива търпение у тях. Той възприема играта като ми-
словен процес, при което се спазва строга дисциплина на поемане на 
отговорност както за добрите, така и за лошите ходове, които правим. 
Играта учи на житейско умение да обмисляш действията си, докато 
не се убедиш, че си взел правилното решение. Шахматът дава въз-
можност да победиш някого, който е три пъти по-възрастен от теб, без 
дори да се налага да му кажеш и една дума. 

Ето кои са 10-те най-убедителни причини, според Бонело, поради 
които аутистичното дете трябва да започне да изучава шахмат не-
забавно:

1. Шахматът ни учи да разбираме действията и резултатите 
от тях. Винаги търсим причина и основание зад всеки ход, който 
играем или ни играят. Това засилва саморегулацията и самоконтрола, 
качества, важни при вземане на решение. Непрекъснато трябва да 
си отговаряме на въпросите: Какво, как и защо? А при липсата на 
достатъчно информация и време често възниква и въпросът „Кога?“. 
Тогава на помощ се включва и интуицията.

2. Шахматът се основава изцяло върху целенасочени и 
независими ходове, направени от самите нас,  поради което се учим 
да носим лична отговорност за всички последици. Шахматът 
има строго изразена логична и систематична природа, той изисква 
разбиране за стратегия, тактика и план.

3. Шахматът подобрява самооценката и засилва 
самоувереността. Спечелването на няколко партии показва, че не сме 
напълно ненужни и неспособни. А когато губим, се учим от загубите 
си и грешките си, така че след всяка партия ставаме все по-силни. 

4. Шахматът възпитава да заслужаваме победите си. Има 
възрастни, които умишлено оставят децата им да ги побеждават, за 
да не ги обезкуражат. Аз съм много благодарен на моя чичо, който ме 
биеше безпощадно и ме накара да се уча от загубите. Сега аз предавам 
този опит на възпитаниците си. Искам да ги науча да ме побеждават, 
но без да им се давам.                                                             

Импулсивните деца вземат много от допира с шахмата – те се 
научават на търпение. След което започват да прилагат този опит 
и извън шахматната дъска. Нещо повече, придобиват настойчивост 
при среща с по-тежка ситуация или проблем. 

5. Шахматът възпитава да търсиш перспективите на другия. 
Това най-добре става, когато противникът ти обмисля своя ход. Това 
е времето, през което ти можеш да търсиш неговите мотиви, цели и 
приоритети. Ако детето не забелязва намеренията на другите или ги 
забравя – ето още една причина да се занимава с шахмат. Шахматът 
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възпитава в умение да се сражаваш на чужда територия и то така, 
че съперникът да не може да използва опита, който има до момента 
[3,47].

6. Шахматът учи да се справяш с неуспехите – тежки загуби, 
груби грешки, неприятни обрати. Резултатът не се приема като 
лична обида, а ти поздравяваш съперника с ръкостискане и отивате 
заедно да анализирате в стаята за анализи. Там използваме повода за 
конструктивен анализ,  изводи и поуки. А там се ражда самокритичност 
и оптимизъм [11,83].

7. Шахматът намалява тревожността. Залогът само за един 
ход при някои партии е толкова голям, че може да разклати сериозно 
ориентирите на всеки човек. Но шахматът позволява да се разбере, 
че, каквото и да се случи, е под твоя контрол, а не е резултат от 
обстоятелствата или средата. А това усещане може да премине в 
оптимизъм и смелост. „Шахматът не обича слабите духом…Това е 
сложна игра, изискваща много труд, усилия и щателно изследване. 
Само честната, неприятна и болезнена критика може да ви доведе до 
целта“ - Вилхелм Щайниц [3,62].

8. Шахматът помага да си намериш приятели. Наличието на 
общ интерес е добър повод да започнете приятелство, независимо от 
времето и мястото, на което се намирате. 

9. Шахматът може да разкрие вашите вътрешни заложби и 
потенциал, даже и ако имате диагноза „аутизъм“. 

Ако познавате някое дете или възрастен, които имат нужда от 
посочените по-горе умения – запознайте го с шахматната игра. Дори 
и да не станат силни играчи, ще бъдете изненадани от бързината, с 
която те ще придобият тези качества.

По подобен начин звучат и изводите и препоръките, които отправя 
и популярният на запад автор на учебни помагала за обучение по 
шахмат Ричърд Джеймс [12]. 

Заключение – най-често използваните метафори в нашата 
психотерапевтична практика възникват най-често на границите 
между шахмата и историята, психологията, спорта, управлението, 
философията, етиката, естетиката, математиката, икономиката, 
компютърните науки, религията. Като при това в работата си се 
стремим да стимулираме самостоятелното откриване или достигане 
до верния отговор, но не и подражанието и послушанието. В това 
направление особено полезен може да се окаже компютърът. Не 
бива обаче да се надценява и неговата роля: „Компютрите често са 
безполезни, защото могат да дават единствено отговори“. А решаващо 
значение има търсенето и формулирането на правилно зададени 
въпроси!“ [3,77]. Но затова пък шахматните компютърни програми 
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доста често предлагат идеи, които провокират тактическата фантазия 
на хората. Изкуственият интелект не се опира  върху готови схеми и е 
лишен от предубеждения и предразсъдъци.

Разбираме, че споделеното дотук не е в състояние да изчерпа 
цялото многообразие на това ново и интересно направление в 
психологическата консултация и психотерапия, но се надяваме, че ще 
успеем да стимулираме нови изследователи – практици да тръгнат по 
този интересен път. 

От всички разгледани примери можем да направим извод, че 
използването на шахмата като инструмент за обучение в изграждане 
на социални умения е не само възможен, но и успешен подход в 
психологическото консултиране на здрави подрастващи и хора с 
психиатрични и психични проблеми. 
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ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦСРИ 
,,ЧОВЕКОЛЮБИЕ”

Мария Мерджанова – управител  на Център за социална рехаби-
литация и интеграция на хора с психични проблеми

,,Човеколюбие” – Пазарджик

Статията представя иновациите в управлението на ЦСРИ „Чо-
веколюбие”, базирано на шахматните модел на света – обучение на 
клиентите на социалната услуга в технология за справяне с пробле-
мите,  участие  на клиентите във вземането на решения, възмож-
ност за клиентите да се включат в екипа, както и принципите за 
подбор на персонала: търсим съмишленици, а не наемници; членове-
те на екипа са пример за клиентите с начина си на живот и с начи-
ана си на справяне с проблемите; всеки влиза в екипа със семейство-
то си. Чрез емипирично изследване шахматния модел на управление е 
сравняван с други модели по показателите лесен за употреба, гъвкав, 
икономен, универсален, може да се предава на други организации. 
Представени са и практическите резултати от работата с десет 
клиенти на сциалнта  услуга, описани са личностовите промени, на-
стъпили у клиентите в резулатат на изполване на шахматния модел 
за справяне с житейските проблеми.

Вземането  на решения е най-важното нещо, което прави един 
ръководител. Както способността да се комуникира, така и способ-
ността да се вземат решения, представлява умение, което се развива 
и усъвършенства с опита и възрастта. Решението представлява избор 
на алтернатива. Те биват: организационно решение, програмирано 
решение, решения свързани със структурирани проблеми, решения 
свързани със слабо структурирани проблеми. Решенията могат да се 
класифицират и в зависимост от функциите на управление: планира-
не, организиране, мотивиране, контрол.

 Ефективното вземане на  решение е необходимо за реализация 
на управленските функции. Процесът на вземане на решение пред-
ставлява централен момент в теорията на управлението. Науката за 
управление се стреми да подпомогне ръководителя в желанието му 
да взема обосновани и обективни решения в изключително сложни 
ситуации. Предоставя му модели и количествени методи. Моделите 
биват три вида: физически, аналогов, математически.

Е. Марков [12] разработи наука за справяне с личните проблеми. В 
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нея е описан шахматен  модел за света, човека, отношенията, живота, 
справянето с проблемите. Управлението на ЦСРИ „Човеколюбие” се 
основава неговата теория.

Методи за вземане на решения – на практика всеки метод на взе-
мане на решение в известен смисъл може да се разглежда като разно-
видност на моделирането. Нито е възможно, нито пък има смисъл да 
се направи класификация на методите за вземане на решения. Те са 
толкова много, колкото и ситуациите, в които могат да се прилагат. 
Едни от най-използваните методи за вземане на решения са методът 
на платежната матрица и дървото на решенията.

1. МЕТОДИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В ЦСРИ ,,ЧОВЕ-
КОЛЮБИЕ”
В ЦСРИ „Човеколюбие” се използва шахматен модел за вземане 

на решения за  справяне с проблемите. Същността на шахматния мо-
дел се състои в приемането на шахматната игра като модел за света. 
Лесно  можем да си представим света като голяма шахматна дъска 
с неговите паралели и меридиани и хората като фигури върху нея, а 
отношенията между тях като малки шахматни дъски, които могат да 
онагледят проблемите в отношенията им и справянето с тях. Шахмат-
ният модел е като една карта, чрез която човек се ориентира по-бързо.

Ключовите елементите на шахматния модел са: дъската, фигу-
рите, правилата, целите, ценностите, ходовете, чувствата, времето и 
равносметка.  

Чрез дъската ние определяме къде се развиват тези отношения 
(проблеми). На територията на Центъра, града, държавата, света. Как 
влияе света на тези взаимоотношения. Има ли връзка проблемът с 
глобалните процеси, които протичат в света. Може ли чрез решаване-
то на глобален проблем да подобрим света, в който живеем.

 Кои са фигурите в тези взаимоотношения – определ я м е 
кои са участниците в проблема, на който търсим решение. Това може 
да са клиенти, родители, приятели, съученици, съседи, екип, работо-
датели, политици, правителство.

Правилата – отчитаме има ли правила, спазват ли се във взаимо-
отношенията. Може би проблемът идва от нарушаването им в семей-
ството, в работата, в екипа, в приятелския кръг, в обществото. 

Целите – това е желаното състояние, което искаме да постигнем 
с решаването на проблема. Най-често нашата цел е подобрено със-
тояние на личността или на отношоенията между хората. Има и цели 
с по-широк обхват – в сферата на икономиката, равновесието в при-
родата и др. За да изпълним целите е нужно да изготвим алгоритъм.
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Ценностите – същността на този елемент на модела е в това да 
се анализира дали избраното решение е в съответствие с основните 
човешки ценности: любов, смисъл, честни отношения, взаимопомощ. 
Ако някоя от тях е пренебрегната, решението се преразглежда, докато 
се намери такова, че да е в съответствие с тях.

Ходовете – чрез анализа на ходовете се ориентираме дали ни 
приближават към целта или ни отдалечават. Всеки грешен ход ни ус-
ложнява живота и забавя развитието на личността. Много важно е да 
обмисляме последиците от ходовете, които правим. Осъзнаваме ли 
личната отговорност от грешните ходове.

Чувствата – ясно да си даваме сметка, как се чувстват другите от 
нашите ходове. Същото важи и за другите участници във взаимоотно-
шенията – да  си дават сметка как ние се чувстваме от техните ходове.

Времето – това  е много важен фактор при анализа на пробле-
ма и при избора на решение. Този фактор отразява и скоростта на 
реагиране. Колко време да изчакаме и как да преценим кога е време 
за решаване на възникнали отношения (проблем). Ако не реагираме 
своевременно на проблемите, те ни задръстват и нарушават равнове-
сието в живота ни.

Елементът равносметка – ни дава ясна представа за успехите и 
грешките, каква е днешната оценка за проблема и съществуващите 
закономерности. Как живеем, свободни и щастливи, готови да пови-
шаваме знанията и уменията за решаване на всекидневните проблеми 
или се оставяме на течението на живота със затлачено от нерешени 
проблеми съзнание, водещо до психиатрия. 

По време на анализа на проблема и търсенето на решения може да 
се използва графично изображение, наречено шахматограма.

2. ИНОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЦСРИ „ЧОВЕКО-
ЛЮБИЕ”
Същност на иновационния модел
Шахматният модел е универсална технология за справяне с вся-

какви проблеми и стимулира всички да се развиват и усъвършенстват: 
екип, потребители и техните семейства, съмишленици и хора, за кои-
то психичното здраве е ценност. 

Шахматният модел е лесен за употреба, гъвкав, икономичен на 
време, може да се предава на други организации и хора.

Той развива активно отношение към правилата и поемане на лич-
на отговорност, намалява времето за решаване на проблеми, форми-
ра умения за виждане на по-широк контекст и избор между алтерна-
тивни решения,  стимулира за активно целеполагане и създаване на 
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връзка между отделните ходове и целите. Шахматната дъска е добър 
тренажор за осъзнаване и признаване на грешки,  изграждане на цен-
ности. 

Участие на потребителите във вземане на решения
В процеса на вземане на решения на всички нива  участват и по-

требителите на социалната услуга. По-важните оперативни решения 
се вземат на Организационна среща всеки понеделник. По-важните 
етични решения се взимат от Групата за честни отношения, която се 
провежда всеки вторник. Решения за оказване на помощ се вземат в 
Групата за взаимопомощ при направена заявка за помощ. По всяка 
от останалите програми се вземат решения с участието на потреби-
телите и екипа. На тези срещи могат да  присъстват и членовете на 
организацията.

Възможност за потребителите да се включат в екипа
Изискването членовете на екипа да бъдат личен пример за потре-

бителите с начина си на живот и с начина си на справяне с пробле-
мите дава възможност на всеки, включително и на потребителите на 
услугата, да влезе в екипа, когато придобие умения за справяне с про-
блеми и умения за предаването им на други хора.

Обучение на потребителите на технология за справяне с про-
блемите
Потребителите на социиалната услуга не само са подкрепяни от 

екипа при справяне с житейските им проблеми, но и се обучават в 
технологията за решаване на проблеми – чрез шахматния модел. В 
шахматния клуб се учат да играят шах и това им помага да виждат 
ясно елементите на шахматния модел, в групата за честни отношения 
се учат да спазват правила и да поемат отговорност за ходовете си, в 
групата за взаимопомощ се учат да търсят и да оказват помощ, в клуб 
„Смисълът в живота” тренират как да си поставят цели и как да ги 
постигат. Тук формират умения за пренасяне на знанията и уменията 
от шахматната дъска в живота.

Чрез обучението на потребителите как да употребяват шахматния 
модел се премахва възможността да развият зависимост от социална-
та услуга при възникаване на нови проблеми, а стават самостоятелни 
хора.

Подбор на персонала – входно ниво
Иновацията при подбора на персонала на ЦСРИ „Чове-

колюбие” се състои в изискването членовете на екипа да бъ-
дат личен пример на потребителите с начина си на жи-
вот и с начина си на справяне с проблемите. Това изисква   
те много добре да познават шахматния модел за справяне с пробле-
мите и да се развиват в личностно и професионално отношение, за да 
могат да подават ръка и на потребителите да се развиват и израстват.
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3. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Дизайн на емпиричното изследване
Целта на настоящото научно изследване е да установи степента 

на достоверност на работната ни хипотеза, а именно: шахматният 
модел за взимане на решения е ефективна иновация в управлението и 
повишава уменията за справяне с проблемите.

За да бъде постигната целта на изследването, бяха изпълнени 
следните задачи: 

• теоретична задача – изследвах теоретични източници, които 
имат отношение към темата;

• експериментални задачи – избор на методи за изследване, из-
работване на въпросници за изследване на работната хипотеза, орга-
низиране  и провеждане на изследването;

• анализ – извършен бе анализ на данните и тълкуване на резул-
татите.

Предмет на настоящето изследване е ефективността на шахматния 
модел за взимане на решения. 

Обект на изследването са две групи изследвани лица: членове на 
екипа на ЦСРИ „Човеколюбие” и потребители на социалната услуга 
ЦСРИ „Човеколюбие”.

Основните понятия, с които работя  в това изследване са: 
ефективен модел за вземане на решения и резултати от приложението 
му в социалната работа. 

С метода на фокус група бяха избрани показатели за ефективност на 
модела за вземане на решения – лесен за употреба (разбираем), гъвкав, 
икономичен на време, универсална приложимост, възможност да се 
предава на други хора и организации. За измерване на резултатите от 
приложението на шахматния модел за вземане на решения избрахме 
следните критерии: осъзнаване ролята на правилата, бързина на 
вземане на решения и изпълнението им, ширина на контекста, в 
който се търси решението, способност за съставяне на алтернативни 
решения, поемане на лична отговорност за ходовете (действията), 
възможност за изграждане на език за комуникация, целеполагане, 
сензитивност към човешките ценности и мотивация за интеграция.

Методи  на изследване
При провеждане на настоящето изследване бяха използвани: от 

общите методи – теоретичен метод: изследвах научната литература 
в областта на мениджмънта, иновациите, социалната работа. От 
методите за измерване – описание на случаи и въпросници. От методите 
за моделиране – математико-статистически: средна величина.
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Двата използвани за изследването стандартизирани въпросника 
са авторска разработка. Въпросникът за оценка ефективността на 
шахматния модел съдържа 5 скалирани отговора, а въпросникът за 
оценка на резултатие от прилагането на шахматния модел съдържа 19 
скалирани твърдения. 

Описание на извадките и процедура на изследването
Изследваните лица са две  групи – професионалисти и потреби-

тели. 
Групата на професионалистите оценяваше ефективността на 

шахматния модел в сравнение с други модели за взимане на решения. 
Тя включваше 24 човека, от които 18 са жени и 6 са мъже. На възраст 
от 18 до 30 години е 1 лице, 20 от изследваните лица са на възраст 
от 30 до 60 години, над 60 г. са 3 лица.  14 от изследваните лица в 
момента работят в ЦСРИ „Човеколюбие”, а 10 са бивши служители и 
доброволци. 15 човека са работили минимум 3 години в организацията. 
21 от лицата имат професионален опит в 3 и повече от 3 организации.  

Групата на потребителите включва 21 изледвани лица, от които 
11 са мъже и 10 са жени. На възраст от 18 до 30 години са 3 лица, 
15 лица са на възраст от 30 до 60 години и 3 лица са на възраст над 
60 години. Всички изследваните лица са потребители на социалната 
услуга Център за социална рехабилитация и интеграция и са хора с 
психични проблеми, живеят в Пазарджик. 19 от тях ползват услугата 
над 3 години.

Десет от потребителите на социалната услуга са изследвани и по 
метода описание на случай.

Изследванията на двете групи се извършиха на 4 май 2015 г. в 
сградата на ЦСРИ „Човеколюбие” в Пазарджик. 19 от потребителите 
сами оцениха твърденията във въпросника, а 2 имаха нужда от 
помощ поради това, че са неграмотни. Изследването на групата на 
професионалистите се проведе след работно време. 

 Анализ на резултатите
Данните в Таблица № 1 показват, че по всички показатели шахмат-

ният модел е посочен от изследваните лица като по-ефективен. Най-
значителна е разликата – 46 единици, в полза на шахматния модел по 
петия показател – може  да се предава на други хора и организации. 
По показателите „гъвкав” и „универсална приложимост”  шахматни-
ят модел за взимане на решения е оценен като по-добър от моделите, 
използванеи в други организации с около 35 единици. Най-ниско е 
оценено предимството на шахматния модел по показателя „лесен за 
употреба, разбираем”, което предполага време за обучение за използ-
ването му.
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Таблица № 1. Ефективност на шахматния модел за вземане на решения

Показател Разлика
1. Лесен за употреба, разбираем 24.5
2. Гъвкав 35.5
3. Икономичен на време 26.5
4. Универсална приложимост 35.0
5. Може да се предава на други хора и организации 46.0

За автора на научното изследване беше интересно да проучи дали 
има корелация между дадените от изследваните лица оценки за ефек-
тивността на шахматния модел за вземане на решения,  прослуженото 
време в органзацията и техния професионален опит.

В Таблица № 2 се вижда, че колкото по-дълго е работило в ЦСРИ 
„Човеколюбие” изследваното лице, толкова по-висока е разликата в 
полза за ефективността на шахматния модел за взимане на  решения. 
Най-високи стойности бележи разликата при настоящите членове на 
екипа, които ежедневно работят с модела. Най-ниските стойности са 
на изследвани лица с много малък стаж в организацията. 

Данните в таблицата показват, че при 17 от изследваните 24 лица 
се отчитат положителни стойности, което означава, че шахматният 
модел за взимане на решения е ефективна иновация в мениджмънта.

Таблица № 2. Съотношение професионален опит, прослужено време в 
ЦСРИ и оценка на шахматния модел

Изследвано 
лице

Брой
организации 

Прослужено 
време в ЦСРИ

Разлика в полза 
на ЦСРИ

1 2 3 4 5
1. М.М. 5 8 1
2. Д.С. 2 9 1,5
3. А.Т. 2 5 2,5
4. Л.К. 5 2 1,5
5. И.Г. 6 5 0,5
6. Ф.В. 4 4 1,5
7. Л.К. 8 4 2
8. Н.М. 8 8 2
9. Д.К. 2 0.5 1,5
10. Н.Г. 5 2 0,5
11. Н.К. 6 15 1,5
12. М.Т. 3 15 1
13. Е.М. 6 20 5
14. Д.Ш. 8 5 0
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15. А.Г. 7 1 0
16. Р.К. 5 2 1
17. Л.В. 5 1 -0,5
18. Е.Г. 3 3 -0,5
19. Л.А. 4 3 0
20. В.И. 3 3 0
21. Р.К. 3 3 1
22. С.Т. 6 2 0,5
23. С.Ч. 6 3 1
24. Т.Я. 5 2 0

Постигнати резултати с целевата група на социалната услуга
Постигнатите резултати с целевата група са измервани с два из-

следователски метода: описание на случаи и въпросник за оценка на 
резултатите от прилагане на шахматния модел.

Описание на случаи
Случай № 1
Ф. В. трудно и дълго беше мотивирана да подготви документи за 

ползване на услугата. Изгубила вяра в собствените сили  и възмож-
ности, безработна и живееща с минимални помощи, с риск да й бъде 
отнето общинското жилището за неплатени наеми, прие разумното 
предложение.

След четиригодишно ползване на услугата тя формира и доразви 
много ценни качества, които притежаваше. Многократно бе мотиви-
рана и  консултирана от психолог, с нея работеха социален работник, 
педагог и трудотерапевт, активно участваше  в обучителните програ-
ми и груповата работа, обучена бе да прилага знанията и уменията от 
шаха в живота. През месец юли 2014 г.  Ф. В. завърши средно образо-
вание, успешно завърши и курс за компютри. Работи на граждански 
договор в Центъра, като администратор на входа, води присъствената 
книга и потребителските картони, осъществява връзка на потреби-
телите с координаторите на грижи, като оказва неоценима помощ на 
екипа. Възстанови неплатените наеми и откликна на мотивацията да 
се лекува стоматологично, като й беше оказана финансова помощ за 
изработване на протези, защото пораженията в тази област бяха го-
леми. Вече се радва на нова визия, все по-често е усмихната и  по-
щастлива.

Ф. В. е отличен шахматист. Започнала обучението си при треньор 
по шах в социален дом като малка, в Центъра усъвършенства шах-
матните си умения и формира способности да прилага тези знания в 
живота.

На семеен турнир по шах партньорът и подцени уменията и и за-
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губи партията преди десетия ход. През 2014 г. година участва в със-
тезание по шах в град София под наслов ,,С любов към човека“ и 
спечели първо место, получи морална и финансова награда. Всяка 
година се включва в работническите игри по шах и тенис на маса, 
където побеждава състезателите на община Пазарджик, Полицията, 
Пожарната, НАП и други отбори. Благодарение на участието й ЦСРИ 
многократно се класира отборно на първо место по шах и на второ 
по тенис на маса. През 2013 г. отборът ни бе награден и от директор-
ката на Дирекция „Социално подпомагане”, която изяви желание да 
се обучава на шах и Ф. В. с готовност изрази желание да бъде неин 
обучител. През тази година Ф. В. беше спонсорирана от Центъра и 
завърши курс за съдия по шах в гр. София заедно с друг потребител, 
също добър шахматист. Тази година също се класира на първо место 
в работническите състезания по шах и на второ по тенис на маса.

В момента мотивираме Ф. В. да продължи образованието си във 
Висше учебно заведение със специалност ,,Социални дейности”, за-
щото винаги се е грижила и оказвала подкрепа на по-малките в сиро-
питалищата, в които е израснала.

Случай № 2
При настаняването си М. Н. не умееше да се изразява правилно, 

крещеше, влизаше през прозорците и кълнеше всеки, който й показ-
ваше, че не спазва установения ред и правила. Без доходи и социални 
осигуровки, с алкохолна зависимост и чести здравословни проблеми, 
без умения за справяне с проблеми, често жилището й беше място за 
сбирка на различни жени и мъже. 

М. Н. започна работа по насърчителна мярка на Бюрото по тру-
да, като ,,Хигиенист“ в Центъра и поддържаше много добра хигие-
на, като беше обучена за това. Вече обучава и други потребители да 
се включат в осъществяване на хигиената и придружава тези, които 
не могат сами да дойдат до Центъра. Към момента продължава да 
работи като хигиенист на граждански договор. Тя също е неоценим 
помощник на екипа при придружаването на потребители до различни 
институции и е помощник на социалния работник, който ръководи 
програма ,,Почистване на дома”.

М. Н. осъзна нездравословния  начин на живот, който водеше и 
по-рядко допуска злоупотреба с алкохол, дори съветва и другите да 
не употребяват. Възстанови здравните си осигуровки и посети очен 
специалист за отстраняване на кривогледство. За съжаление за такава 
корекция се установи, че е късно и лекарите предложиха протокол за 
ТЕЛК по това направление.

М. Н. също е добра шахматистка, обучена в Центъра на играта. 
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Тя е вторият участник в отбора по шах и в отбора по тенис на маса, 
безспорно печели години наред второ место и в леката атлетика на 
600 метра. Участва активно в живота на Центъра, в обучителните 
програми, в групи изразява много точно и вярно мнение. Тя е потре-
бителят с най-голямо желание да продължи образованието си, защото 
е завършила помощно училище, а то не се признава за образователна 
стрепен и все още не сме съумели да намерим форма, под която да 
започне образование, но не се отказваме и продължаваме да водим 
кореспонденция с Министерството на образованието по този казус. 
Беше й оказана помощ от координатора на грижи съвместно с отдел 
,,Общински имоти“ да си ремонтира жилището и днес М. Н. живее 
по-добре, става все по-успешна и по-щастлива.

Случай № 3
К.П. – потребител  на услугата ЦСРИ, живеше в Защитеното жи-

лище ,,Човеколюбие”. В началото на настаняването й не умееше да ко-
муникира и съжителства с никой, а се налагаше да живеят три потре-
бителки заедно. Във всички скандали, проблеми и заплахи за побой 
над другите в основата стоеше тя. Не се съобразяваше с препоръките 
на екипа да не закъснява за работа и не след дълго беше съкратена. По 
време на проекта на ЗЖ за една година К. П.  формира умения за паза-
руване, приготвяне на храна, почистване на жилището и пълноценно 
разпределяне на свободното време.  Написа есета на тема:,,Как общу-
вам с другите“, ,,Как помагам на другите потребители“, ,,Равносметка 
на отношенията ми с другите“. При обсъждането им с координатора 
й на грижи К.П. осъзна проблемите си в комуникацията с другите 
и започна процес на промяна. С помощта на екипа изготви план за 
бъдещето си, като сподели, че иска да завърши средно образование. 
Същата година подготвихме документи и към днешна дата редовно 
посещава училище, успешно си взима изпитите и успешно завършва 
икономическо образование. Проведе стаж при касиер-домакинката, 
като се справяше много добре с възложените й задачи. 

К. П. овладя шахматните умения и започна да играе цели партии, 
с което много се гордее и помага и на другите да се обучават. Сама 
споделя, че има още много да се учи, за да стане по-добра в шаха и в 
живота. Осъзна отговорността за действията си и се извинява, когато 
е сгрешила. В момента се грижи за възрастен човек, родител на зна-
чима за нея приятелка.

Случай № 4
В. И. е потребител на услугата, която след мнгократно пренастаня-

ване в Центъра за временно настанява в града, настанихме в Защите-
ното жилище. В началото на настаняването не можеше да произнесе 
нито една дума правилно, не умееше да построи дори кратко изрече-
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ние и използваше изрази като: ,,крала съм, не съм“, защото извърш-
ваше и кражби. Можеше единствено да клевети и да псува екипа по 
всякакъв повод. Не спазваше правила,  социално занемарена, бита в 
социалните домове, където е пребивавана от момчета, малтретирана 
в семейството си като малка, не желае да знае нищо за семейството си 
и близките си. Често изпадаше в криза, когато се сети за тези побои 
над нея.

Към днешна дата В. И., благодарение на огромното желание, воля, 
труд и усилия на екипа да й помогне, подобри значително хигиената 
и външния си вид, изгражда умения за самостоятелен и по-смислен 
живот. Осъзна ролята на правилата и все повече ги спазва. Учи се по 
проект ,,Нов шанс за знания“ и през 2014 г. беше записана в шести 
клас, а през 2015 година продължи и завършва седми клас. С голямо 
желание с други две потребителки посещава училището и не пропу-
ска дори един учебен час. Имаше случай, когато се отказваха от екс-
курзия, защото са на училище. В. И. Е на двадесет и пет години и ни-
кога не беше пътувала с влак, не беше посещавала екскурзии, не беше 
се хранила в обществено заведение и изпитва огромна радост, когато 
провеждаме такива мероприятия. Вече чете, пише, смята и научи ча-
совника, заедно с другата потребителка на защитеното жилище,  сами 
си плащат сметките за ток, вода, вход и кабелна. Успя да научи пра-
вилата на шахматната игра и мат с цар и топ, като споделя, че е важно 
да се спазват правилата в играта и в  живота, а не да се нарушават, 
както е правила до сега. Сама пожела да промени старите си навици 
с нови, които да я правят по-добра и по-успешна. Помогнахме й да 
работи почасово, като почиства входа на член от екипа, срещу добро 
възнаграждение, но липсата на устойчиви трудови навици и умения 
оказаха своето влияние. Продължаваме да  изграждаме уменията й в 
тази посока. 

В. И. има нужда от мотивация и подкрепа за изграждане на устой-
чиви умения за справяне с личните и житейски проблеми, но вече е 
по-уверена, по- щастлива и много вълнуващо танцува, пее с микро-
фон песни на идола си Руслан на празници и  тържества. 

Случай № 5
Й. Н. е най-новият потребител на услугата, живеещ с родителите 

си и са на много ниско социално ниво. Често се питаме възможно ли 
е родители, та били те и роми, да оставят човек до тридесетгодишен 
в пълна неграмотност. Не познава цифра, буква, не умее да напише 
чертичка, кръгче и трудно се мотивира за това. Не спазва правила и 
договорки, не умее да борави с парични средства и често е лъган от 
приятелите си. При мотивация за включване в обучителните програ-
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ми, модули и групи споделя: ,,ние, ромите не обичаме да учим, оби-
чаме да ядем и пием и да се веселим, не мислим какво ша бъде утре“. 
На домашни посещения винаги съм виждала родителите на маса да 
се веселят и пият и казват: ,,Ние сме неграмотни и не можем да му 
помогнем, а той от рождение е неграмотен и не помни нищо“.

По време на краткия си досегашен престой в Центъра Й. Н. нау-
чи имената на шахматните фигури и може да ги подреди на местата 
им, играе най- лесния етюд и се учи да мисли, запаметява и спазва 
правилата, както в шахматната игра, така и в живота.  Разкривено, но 
започна да пише чертички и елементи от букви и цифри. Научи се да 
изрязва фигури, а не умееше да държи правилно ножица. В програ-
ма за трудова рехабилитация ,,Ателие 99” с помощта на артерапевта 
изработва красива мозайка. Забелязва се подобрено внимание и кон-
центрация в групова работа. Започна да се съобразява с правилата 
и с чувствата на другите. През 2014 г. беше записан в първи клас по 
проект ,,Нов шанс за знания”. Научи се да пътува сам, опозна парите, 
часовника и повишава самочувствието си. Изпитва огромно желание 
за комуникация и приятелство с всички, и всички го обичат. Роди-
телите му споделят, че вече помага в къщи и се грижи за майка си, 
когато се нуждае.

Й. Н. е едно огромно предизвикателство за целия екип и лично за 
мен, като негов координатор на грижи. Вярвам, че ще съумеем да го 
мотивираме за промяна, развитие и формиране на умения за самосто-
ятелен, по-смислен и пълноценен живот.

Случай № 6
И. Г. е  на 60 години, няма изградено собствено семейство и живее 

със сестра си. Има завършено висше икономическо образование, кое-
то е получил в гр. Свищов – ВФСИ „Д. Ценов”.

Значително събитие за здравословното му състояние  е земетресе-
нието в гр. Свищов. По-късно приятелката му, с която са били заедно 
6 месеца го напуска и това  повлиява зле на психичното здраве. Със-
тоянието му се влошава и от прекаленото натоварване с подготовката 
за изпитите от следването. През това време и работил. За период от 
две години изкарва четири бронхопневмонии.

Понякога потребителят се обвинява за това, че не е успял да реа-
лизира плановете си – лични и служебни. Не е удовлетворен от резул-
татите, които е постигнал в живота.

И. Г.  понякога не умее да се контролира и не поема отговорност за 
предизвиканите от него скандали. Той не умее да готви, физическата 
работа го успокоява. Като свое хоби определя игра на шах, музика, 
риболов. Чете с удоволствие религиозна, психологическа и художест-
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вена литература.
При постъпване в ЦСРИ ,,Човеколюбие” на И. Г. бяха установени 

списък с проблеми: проблеми с пространствената ориентация; слабо 
развито зрително и слухово възприятие; слаба репродукция на памет-
та, непълно възпроизвеждане; склонност към тревожност, депресии, 
раздразнителност; потребност от социални контакти; нужда от сис-
темна подкрепа, социална и психологическа помощ; липса на трудова 
заетост.

През време на престоя в Центъра с И. Г. се провеждаха редовни 
психологически консултации и  интензивно се работи по изготвен те-
рапевтичен и индивидуален план за грижи и развитие през съответ-
ните шестмесечни периоди.

И. Г. успя да подобри пространствената си ориентация и паметта 
му стана по-усложлива, изразява се по-ясно,  успя да намали тревож-
ността, раздразнителността и се наблюдават редки периоди на кризи. 
Разшири социалните си контакти, но има нужда от системна подкре-
па, както и за поддържане на добри отношения със сестра си. И.Г. 
работеше в Центъра три години по насърчителни мерки на БТ като 
стоковед, в момента се грижи като доброволец за домуващите в Защи-
теното жилище за хора с психични проблеми и доставката на храни-
телни продукти, води занятията в шахматния клуб и помага на екипа 
при нужда. Завърши компютърен курс и курс за съдия по шах в На-
ционална спортна академия в София. Той е много добър шахматист и 
това му помага в обучението да поема отговорност за действията си и 
да признава, когато е сгрешил.

Случай № 7
Н.П. при първите посещения в Центъра се представяше като ек-

страсенс и гадателка и предсказваше бъдещето на всички. Правеше 
преноси от семейството и по-специално от майка си като такава. След 
четири години терапия в Центъра Н. П. осъзна, че не притежава таки-
ва способности, осмисли, че лекарства и алкохол са нездравословен 
начин на живот, възстанови трудовите си умения и от потребител на 
социална услуга се превърна в доставчик на социални услуги. Мо-
тивирана и подкрепяна от екипа, Н. П. вече осем години  работи в 
БЧК като социален асистент и се грижи за възрастни хора. Посещава 
Центъра и с желание следи лекциите на представители на РЗИ в про-
грама ,,Здраве”, за да бъде по-полезна на възрастните хора, за които се 
грижи. Пише стихосбирка и мечтае скоро да бъде издадена.

Случай № 8
Г.Ц. пристигна в Центъра, като лице под запрещение. Роден е на 

27.02.1979 г. в гр. Пирдоп. На 3-дневна възраст е изоставен за отглеж-
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дане в ,,Дом майка и дете”. До края на 2007 г. животът му е преминал 
в институции извън общността, като е бил местен от едно на друго 
място, без никога да е било вземано предвид неговото желание, нито 
пък са отчитани неговите потребности. Поради тази причина е напус-
нал последната институция и непосредствено преди идването му в 
Пазарджик е бил клошар в София. Рискът за здравето и физическото 
му оцеляване е причината юристи на Български Хелзинкски комитет 
да му препоръчат ползване на социална услуга от Сдружение „Чове-
колюбие”.

В края на 2007 година – при настаняване в ЦСРИ „Човеколюбие”, 
Г. Ц. е под пълно запрещение. Водеше се дело за снемането на запре-
щението като имаше решение за отмяна на пълното и бе присъдено 
частично запрещение, което се обжалваше от неговите адвокати. По-
късно запрещението бе свалено и Г. Ц. бе първият човек в страната 
със свалено запрещение. При настаняването му се изработи психо-
логически статус, който включваше списък с проблеми към онзи мо-
мент: необходимост от грижи за физическото му здраве – периодична 
профилактика, лечение и при необходимост медикаментозна тера-
пия; склонен към депресия и агресия, трудно се приспособява в нова 
среда; занижена лична хигиена, емоционално-волева нестабилност; 
ниска самооценка, комбинирана с демонстрация на нереалистично 
високо самочувствие; когнитивен дисонанс – изпада в ситуации, в 
които не може да възпроизвежда нещата, защото са противоречиви на 
убежденията му; липса на трудова заетост. При диагностика по шах-
матния модел се установи, че има сериозни проблеми с признаването 
на грешки и с поправянето им. Смяташе, че много правила в обще-
ството не са справедливи, но нямаше никакъв ефективен  репертоар 
за променянето им.

През периодите на ползване на услугата ЦСРИ ,,Човеколюбие” с  Г. 
Ц. се работеше по изготвен терапевтичен план и бяха поставени дъл-
госрочни цели, като: формиране на умения за самостоятелни грижи 
за здравето; формиране на знания за правила и норми на поведение, 
повишаване на уменията за социално вграждане и приспособимост; 
преодоляване на депресивните тенденции и овладяване на агресията; 
адаптиране към условията и правилата в ЗЖ и ЦСРИ; изграждане на 
умения за  съжителство в малка общност; избягване на демонстратив-
но поведение и съобразяване с мнението на другите; формиране на 
реална самооценка. Изграждане на умения за справяне с афективните 
пристъпи; намиране на работа и трудова реализация, съобразена с ес-
теството на заболяването и възможностите на потребителя. 

През време на престоя в Центъра с Г. Ц. се провеждаха редовни 
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психологически консултации с психиатър, психолог, личен лекар и 
стоматолог. Провеждаше редовни профилактични прегледи и подобри 
личната си хигиена. В значителна степен се научи да спазва правила 
и норми на поведение, повиши комуникативните си умения и социал-
на адаптация. Изгради умения за съжителство с другите потребители 
в ЗЖ и оказваше помощ на възрастния си съквартирант при здраво-
словни и битови проблеми. Разви известни умения за разпределяне 
на паричните средства. Изгради кулинарни умения, като преди това 
завърши с огромно желание курс за готвачи. Имаше възможност да 
практикува наученото в клуб ,,Вкусно” и всички го поздравяваха за 
приготвените вкусни храни.  Научи се да играе шах. Това повиши 
самочувствието му и му помогна да изгради толерантност към прави-
лата, да търси по-добри решения и да помага на другите да усвояват 
нови умения. Вече не смята, че знае всичко. Гордее се, че се е развил 
и се е усъвършенствал.

Към момента Г. Ц. има много по-реална оценка за себе си, умее 
да планира и мисли за бъдещето си, но няма устойчиви структури и 
понякога неочаквано променя мнението си. С помощта на екипа си 
намери работа във фирма ,,Дерби”  и работи около една година, но 
реши, че другите не работят достатъчно и напусна. Регистриран е в 
Бюрото по труда, като безработен.

Г. Ц. сам споделя, че  след престоя му в ЦСРИ ,,Човеколюбие” 
много е подобрил качеството си на живот, станал е по-ориентиран, но 
не престава да мечтае да живее в София, да има собствено жилище, в 
което да изгради Фондация за сираци. Дори е спестил първите 50 лв. 
за учредяване на фондацията.

Г. Ц. многократно е подавал молби за напускане на ползваните 
услуги, като по този начин изразяваше несъгласието си с правилата. 
Впоследствие ги изтегляше и се извиняваше за нарушенията. 

След снемане на запрещението изживя психологически и социа-
лен шок, който продължи  2-3 години. Много години е очаквал, че 
животът му ще се промени коренно като е без запрещение и ще му се 
случват само хубави неща. А реалността се оказа друга – нараснаха 
отговорностите му и разбра, че за да му се случи нещо хубаво в живо-
та, ще трябва да се потруди. 

Г. Ц. е учил в помощно училище. Завършил е 8 клас, но има сил-
но желание да продължи образованието си в масово училище. Засега 
законът за образованието не допуска такава възможност. През 2014 г. 
година се включи в курс за ограмотяване на възрастни по проект „Нов 
шанс за успех”.

Случай № 9
Т. Я. е наша съмишленичка, без да е член на екипа или да е потре-

бител, преживя лична еволюция. Четиридесеггодишният и син беше 
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безработен, без доходи и беше станал член на секта. Постоянно се 
караха и спореха за всичко, основно доказвайки колко другият е ви-
новен за всичко. Няколко години Т.Я. посещаваше редовно Колежа 
по семейни отношения и се учиеше на семейни ценности и умения 
за общуване, които предаваше и на сина си. Той не стана клиент на 
Центъра ни, защото и двамата осъзнаха грешките си, извиниха се и 
започнаха да работят за промяна на отношенията. Сега той работи 
в Германия и помага финансово на майка си. Тя продължава да по-
сещава редовно програмата  и вече помага и на внука си да изгради 
ценности, да подрежда ежедневието си и да бъде достоен гражданин 
на обществото. Помага и на потребителите, които мотивираме да про-
дължат образованието си като ги подготвя за кандидат-студентските 
изпити.

Днес те споделят: ,,Човеколюбци ни помогнаха да подобрим се-
мейните си отношения и живеем по-успешно”.

Случай № 10
А. Т. постъпи в Центъра с две висши образования, без един ден 

трудов стаж и липса на умения за самостоятелен живот. Кандидат-
стваше за член на екипа, но не успя да покрие изискванията на входно 
ниво за екипа и предпочете да ползва услугата като потребител, да 
се учи и израства.  Като социален асистент в защитеното жилище се 
налагаше да разделя храната на двете жилища. Имаше случаи в които 
питаше:,, с тези две висши образования, аз какво правя с този кашка-
вал”?  Ние също я питахме да помисли какво прави с този кашкавал 
и съветвахме, че може при пазаруването да купи две приблизително 
еднакви по грамаж парчета и няма да й се налага да пита какво да пра-
ви. А.Т. е човекът, който най-бързо разви талантите и уменията си и  
скоро започна работа като координатор по проект. В момента по друг 
проект работи като експерт връзки с обществеността. В ежедневните 
и ангажименти влизат задачи като писане на  прессъобщения, под-
държане на медиен и събитиен дневник, изготвяне и разпростране-
ние на информационен бюлетин. Към днешна дата тя води програма 
,,Гражданско образование” и Час по любов.

През 2011 г. посети семинар на Европейска мрежа на потребите-
ли и бивши потребители на психиатрия в Брюксел, където участва 
в работна група за приложението на Конвенцията на ООН за основ-
ни права на хора с увреждания, а през 2012 г. взе участие в работна 
среща във Виена по проект „Основни права на хора с интелектуални 
затруднения и на хора с психични проблеми”, реализиран от Агенция 
за основни права към ЕС.

А.Т.  завършен курс по PR, лятно училище за НПО, тя получи 
грамотата „Човек на годината 2013”, връчена на Сдружение „Човеко-
любие” от Български хелзинкски комитет. Целите, които си поставя 
екипът за А.Т. и самата тя, да се подготви за мениджър.



64

От описанието на десетте случая се вижда, че всички потребители 
имат положително развитие в много сфери на живота – повишено об-
разование, професионална реализация, подобрена комуникация, по-
вишена емоционална и социална грамотност. Изброените резултати 
са постигнати чрез приложението на шахматния модел за взимане на 
решения в живота им, на което са обучавани в програмите на ЦСРИ 
„Човеколюбие”. 

Повишени умения за справяне с проблемите 
Таблицата отразява промените на изследваните лица, настъпили 

след усвояване и прилагане на шахматния модел за взимане на 
решения при справяне с житейски проблеми. 

Данните в Таблица 3 показват, че най-високи резултати – 
повишение с 1,3 единици, са постигнати при осъзнаване ролята 
на правилата, нещо което е абсолютно необходимо за успешна 
социална интеграция. Същата висока стойност – 1.3, е получена и при 
мотивацията за развитие и усъвършенстване, което показва, че преди 
ползване на социалната услуга потребителите не са имали в живота 
си хора, които да ги стимулират в това отношение.

Таблица  № 3.  Средна  величина на промяната  от  приложението  на 
шахматния модел след ползване на социалната услуга ЦСРИ „Човеко-
любие”

№ Твърдение Средна величина 
на промяната

1. Осъзнавам ролята на правилата 1,3
2. Умея да решавам проблеми 1,1
3. Бързо вземам решения и изпълнявам 

задачите 1
4. Всеки проблем има няколко решения 0,8
5. Виждам целия контекст 0,8
6. Поемам отговорност за ходовете 

(действията) си 0,9
7. Признавам, когато съм сгрешил/а 1
8. Имам общ език с другите хора 0,9
9. Имам цел в живота си 1,1
10. Мотивират ме за развитие и 

усъвършенстване 1,3
11. Моят живот има смисъл 1,1
12. Получавал съм помощ в трудни моменти 1,1
13. Оказвам помощ на хората в трудни моменти 0,7
14. Чувствам се обичан 0,8
15. Към мен се отнасят честно 0,7
16. Имам високо самочувствие 0,8
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17. Радвам се на живота и съм щастлив 0,7
18. Изразявам благодарност, когато има за 

какво 0,8
19. Участвам в живота на обществото 1,1

Прилагането на шахматния модел е повишило уменията за 
целеполагане и намиране смисъл в живота – изследваните лица 
посочват  промяна  с 1.1 единици. Същата стойност на положителна 
разлика – 1.1, е отчетена от изследваните лица и относно  умението 
им за решаване на проблеми. Нарстване с 1.1 бележат и участието в 
живота на обществото и получаването на помощ в трудни моменти 
– процеси на социалната интеграция. Използването на шахматния 
модел е повишило отговорността за ходовете (действията) с 0.9, 
а способността  за признаване на грешки с 1. Това са много важни 
умения за развитие на всеки човек. Таблицата показва, че положителни 
резултати – нарастване съответно с 0.8 и 0.7, е отбелязано при умението 
за виждане на целия контекст и при изграждане на ценности. 

Изследваните лица с психични проблеми и съпътстваща умствена 
изостаналост са показали най-високи резултати, от което може 
да се направи извода, че социалната рехабилитация е повлияна 
благоприятно от прилагането на шахматния модел. 

Изводи
Въз основа на резултатите от емпиричното изследване могат да се 

направят следните изводи:
1. Шахматният модел за взимане на решения е ефективна инова-

ция в управлението и повишава уменията за справяне с проблемите.
2. Важното качество на шахматния модел за взимане на решения 

– гъвкавост, прави възможно приложението му във всички социални 
организации.

3. Шахматният модел на управление  може да намери широко при-
ложение, защото милиони хора играят шах от ранна детска възраст 
и познават неговите елементи. Тези, които не ги знаят, могат да се 
научат.

4. Усвояването на шахматни умения дава възможност за изграж-
дане на общ език в комуникационните процеси в социалните органи-
зации.

5.Шахматният модел на управление повишава социалната инте-
грация чрез осъзнаване ролята на правилата и поемане на отговор-
ност за собствените ходове.

6.Шахматният модел дава възможност за интегриране на човеш-
ките ценности в ежедневието. 

7.Прилагането на шахматния модел изгражда умения за целепола-
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гане и взимане на решения в по-широк контекст.
Препоръки
1. Да се разшири приложението на шахматния модел в различни 

области от живота – публичната власт, икономика, образователната 
сфера, спорт, социални служби.

2. Да се разработят проекти за финансиране на научни изследва-
ния.

3. Да се изработи обучителна програма за овладяване на шахмат-
ния модел.
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ПРЕВЕНЦИЯ НА СУИЦИДИ ПРИ ХОРА С 
ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Нина Грозденина – социален работник в ЦСРИ „Човеколюбие”

Изложени са основни постановки на младата наука суицидоло-
гия – теории, обясняващи суицидното поведени, рисковите и протек-
тивните фактори, имащи отношение към суицидното поведение. 
Представени са резултатите от емпирично изследване за влияние-
то на комплексна психосоциална рехабилитация на психиатрични 
пациенти върху степента на риска от суициди и суицидни опити. 
Степента на риска е измерван по показателите демонстративност, 
афективност, социален песимизъм и антисуицидален фактор.

Науката за самоубийствата, наречена суицидология, започва да 
се развива с бурни темпове през 20 век. Но проблемът за суицидно-
то поведение на човека е интерпретиран от най-дълбока древност. В 
България все още малко се знае и говори за самоубийството и опре-
делящите го фактори. За да се изпълнят задачите на суицидопревен-
цията и профилактика е необходимо дейността по осъществяването 
им да се институционализира, като се създаде подходяща организа-
ционна структура, за каквато по цял свят е признат суицидологиче-
ският център. Страната ни  разполага с отделни добре запознати със 
суицидологията специалисти – психолози и психиатри, но все още не 
е създадено онова научно-организационно звено, което да обедини, 
канализира и направлява усилията им.

Въпреки доказателствата, че много от смъртните случаи са предот-
вратими, а често и с използването на евтини интервенции, проблемът 
за самоубийството твърде често отнема нисък приоритет в дневния 
ред на публичните органи и управителите на целия свят. През 2013 г. 
66-ата Световна здравна асамблея приема първия по рода си план за 
действие относно психичното здраве. Планът призовава всички член-
ки на Световната здравна организация да демонстрират  ангажимент 
за подобряване на психичното здраве чрез постигане на конкретни 
цели. Превенция на самоубийствата е неразделна част от плана като 
е поставена цел до 2020 г. самоубийствата да се намалят в световен 
мащаб с 10%.

Личната ми мотивация за провеждането на настоящото  изслед-
ване е професията ми на социален работник и то в сферата на пси-
хичното здраве. Основна причина е мнението, че за провеждане на 
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ефективна превенция на самоубийствата е необходимо постоянно да 
се извършва активна научно-изследователска дейност с цел да се сле-
дят и анализират тенденциите в динамиката на самоубийствата, да 
се установят кои са и да се наблюдават социалните групи с повишен 
риск от самоубийство.  

1. ТЕОРИИ, ОБЯСНЯВАЩИ СУИЦИДНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Официално се различават три основни типа теории за възник-

ването на суицидното поведение – биологична, социологическа и 
психологична. Трябва да се отбележи, че разглеждането на теориите 
изолирано, не съответства на действителността, тъй като те взаимно 
си влияят. В съвременната суицидология се предполага, че социално-
психологическия обяснителен модел е опит за синтезиране на всичко 
ценно от различните концепции за самоубийствата. Тази първа точка 
от настоящото изследване има за цел разглеждане на значими за раз-
витието на науката суицидология теории и обяснителни модели.

Социологичека теория на Емил Дюркем
Социологическото обяснение на самоубийството е едно от най- 

ранните в науката, ако се има предвид книгата на френския социолог 
Емил Дюркем „Самоубийството“, публикувана през 1897 година и 
съхранила своята актуалност и в наши дни. В съответствие с един от 
основните постулати на своята теория – на социална регламентация, 
принуда и контрол – Дюркем предлага своеобразна „етиологична“ 
типология на самоубийственото поведение в зависимост от типа ин-
теграция и контрол, които обществото осигурява и упражнява върху 
индивида. В своя „социологически етюд“ той ни представя три типа 
самоубийства, качествено различни един от друг, като проследява 
техния социален източник и индивидуалните им проявления. Не са 
подценени и ролята на темперамента, и на личността на отделните 
индивиди, придаващи определена специфика на иначе общите соци-
ални причини и типове. 

Днешните социологически издания, обсъждащи суицидната про-
блематика, продължават не просто да се позовават на социологиче-
ската интерпретация на самоубийството, предложена от Дюркем, но 
и създават впечатлението, че тя не само съхранява своите обстоятел-
ствени възможности, но и продължава да си остава ненадмината в 
своите дълбоки проникновения.

Ортодоксална психоанализа и неопсихоанализа
Психоаналитичното обяснение на самоубийството произтича от 

постулатите и следва метаморфозите на самата теория. Сърцевината 
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на психоаналитичното схващане изграждат стремежът към смъртта, 
намиращ се в постоянно противоборство с волята за живот, взаимоот-
ношението между трите инстанции на личностната структура – „То“, 
„Аз“, „Свръх – Аз“, както и на редица защитни механизми – иденти-
фикация, интроекция, интернализация и други. С възрастта Танатос- 
влеченията вземат естествено връх над Ерос-влеченията и човек все 
по-трудно може да противостои на разрушителното им въздействие, 
откъдето и зачестяването на автодеструктивните тенденции, особено 
след 75-тата годишнина. Важно значение психоанализата придава на 
загубата на обект, а оттук на чувство на вина и гняв и на превратния 
стремеж към обичания, но загубен и недостижим обект, желанието за 
съединяване с него. 

В стремежа си да разграничим социологическата и психологиче-
ската интерпретация на суицидното поведение често се позоваваме 
на акцента върху средовите фактори от страна на първата и съответ-
но върху интрапсихичните фактори от страна на втората. Факт е оба-
че, че един от основните постулати на Фройд е конфликтът между 
потребностите и влеченията на индивида и социалните условия на 
съществуване, универсализиран и доведен до крайност в неговата 
теория. Така че не само за социологическите теории, но още за ор-
тодосалната психоанализа, както и за нейните деривати (финанси) и 
последователи, суицидната девиация  в крайна сметка може да бъде 
причинена и се причинява от социалната стагнация (застой).

Феноменологичен подход на Едвин Шнайдман
Подхода на Едвин Шнайдман е резултат от половинвековно изу-

чаване на суицидното поведение, като сред многото му страни (био-
химична, биологична, философска, социокултурна, интрапсихична) 
централна за него е психологическата му същност. С помощта на 
такава „феноменология“ бихме могли да установим и да разберем 
драмата в душата на отделния човек, да проникнем в причините за 
интензивно преживяваните чувства, от които човек страда толкова 
много, че започва да предпочита смъртта като единствено възможен 
изход от непоносимото състояние.

Крайъгълен камък в теорията на Шнайдман за самоубийството 
е наличието на психична болка и която представя като своеобразна 
метаболка, и което е в следствие от фрустрирани или деформирани 
психични потребности. Шнайдман не акцентира върху миналото на 
индивида, нито пък върху структурната констелация на неговата лич-
ност. Той слага ударението на опита на индивида и върху настоящето, 
актуалното му състояние.
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2. САМОУБИЙСТВОТО
Самоубийството е комплексен проблем, за който няма една един-

ствена причина, няма един единствен повод. То е резултат от ком-
плексно взаимодействие на биологични, генетични, психологически, 
социални, културни фактори и фактори на средата. Трудно е да се 
обясни защо някои хора решават да извършат самоубийство, докато 
други – в подобна или по-тежка ситуация, не взимат такова решение. 
Всъщност повечето от самоубийствата могат да бъдат предотвратени. 
Понастоящем самоубийствата са основен проблем на общественото 
здравеопазване във всички страни. Разкриването на служби за пси-
хично здраве е от огромно значение за намаляване на черната статис-
тика.

Самоубийството – социодемографски фактори и фактори на 
средата
Рискови фактори
1. Социодемографски фактори
Пол – мъжете по- често извършват самоубийство; жените по- чес-

то правят опити за самоубийство;
Възраст – суицидните показатели имат два пика: в млада възраст 

15-35 години и напреднала възраст – над  75 години;
Семейно положение – в повечето страни разведените, овдовяли-

те и несемейните имат по-висок риск в сравнение със семейните. В 
нашата страна делът на семейните суициданти е съответно 47,5% от 
починалите поради самоубийство и 40,8% от извършилите суициден 
опит. Това показва относителността на ролята на семейството като 
протективен фактор;

Професия – лекари, ветеринари, фармацевти, химици имат по-ви-
сок от средния риск.

Безработицата, местожителството и миграцията също са 
фактори повишаващи риска за суицидни опити.

2.Фактори на средата
Стрес - болшинството от извършилите самоубийство са преживе-

ли три месеца преди това стресиращи жизнени събития; 
Лесен достъп – непосредствения достъп до способа за извърш-

ване на самоубийство е важен фактор при определяне вероятността 
дадено лице да извърши самоубийство;

Изложени на риск от суицидно поведение – една част от самоу-
бийствата включват уязвими юноши и девойки, изложени на суицид-
но поведение, под влиянието на житейски събития или на медиите.

Негативен модел на семейството – деструктивни модели на се-
мейството и травмиращи събития, особено в ранното детство, засяга 
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по- нататъшния живот на човека, най- вече когато той не е бил спосо-
бен да се справи навреме с травмата. 

Липса или занижени когнитивни способности (най-вече при нали-
чие на психично разстройство) и личностни характеристики – нес-
табилно настроение; гневно или агресивно поведение; неконтролиру-
емо поведение; висока импулсивност; обърканост; ригидно мислене 
и начин на справяне; неспособност за рационално разрешаване на 
проблемни ситуации; неспособност за преценка на действителност-
та; тенденция за живеене в илюзорен свят; фантазии за величие, сме-
нящи се с чувство за малоценност; склонност към разочарование; 
тревожност; самодоволство; несигурност по отношение на половата 
ориентация; амбивалентни отношения с близки и приятели

Протективни фактори
Семейни отношения – добри взаимоотношения между членовете 

на семейството, подкрепа от семейството;
Когнитивни умения и личност – добри социални умения, положи-

телна самооценка, самоувереност и увереност към другите, търсене 
на помощ при възникнали затруднения, отвореност към опита на дру-
ги хора и техните виждания за разрешаване на проблемите; отворе-
ност към нови знания и др.

Културни и социо-демографски – социална интеграция, добри 
отношения с колеги, приятели, близки; подкрепа от значими за ли-
чността лица.

3. ВРЪЗКАТА МЕЖДУ САМОУБИЙСТВОТО,  ПСИХИЧ-
НАТА БОЛЕСТ И РИСКОВИ СЪСТОЯНИЯ, СВЪРЗАНИ С 
НЕГО
Проучванията в развиващите се страни поставят акцент на два 

фактора. Първо, повечето хора, които извършват самоубийство имат 
психично разстройство, което може да се диагностицира. Второ, 
самоубийствата и суицидното поведение са по-чести при пациен-
ти с психично заболяване. Изследванията в България сочат голямо 
значение на социално психологическите фактори. Делът на лицата, 
извършили опит за самоубийство, за които е установено наличие на 
психично заболяване, е около 12,5%. Остава открит въпроса за несво-
евременното разпознаване и диагностициране на някои депресивни 
състояния, посттравматични разстройства, сексуално малтретиране и 
др., които са рискови за суицидно поведение.

Криза и кризисна интервенция
Трябва да се отбележи факта, че хора, които извършват суицид, 

се намират в края на едно дълго развитие на криза. Депресията се 
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предшества от продължителни психически натоварвания. Преди това 
тези хора са се измъчвали с различни проблеми и конфликти и не са 
намерили решението им. Точно в този момент трябва да се приложи 
първичната суицидопрофилактика.

Депресията
Тя е най-честата диагноза сред извършилите самоубийство. Тя се 

явява важен фактор, обуславящ суицидно поведение сред подраства-
щите и възрастните, особено повишен е суицидния риск сред лицата 
с късно начало на депресията. 

Профилактика – това е сериозен теоретически и практически 
проблем. При депресиите освен налудностите за вина определено 
значение имат страхът, хипохондрията, самотността, безсъние, изказ-
ване за безсмислие на живота и преклонната възраст.

Поведенческа терапия – докато психотерапията се фокусира върху 
промяна на мислите, поведенческата терапия се съсредоточава върху 
замяната на отрицателни навици с положително поведение. Клиен-
тите се окуражават да подновят социалния си живот и да участват в 
дейности, които преди това са им доставяли удоволствие. В началото 
това може да е трудно, но може да помогне за преодоляване на депре-
сията или поне за разбиване на цикъла на летаргия и умора. 

Алкохолизъм
За около една трета от случаите на самоубийство е установено, 

че са били зависими от алкохола. 5-10 % от лицата с алкохолна зави-
симост завършват живота си със самоубийство, а за нашата страна 
процентът е 16%. Установено е, че по време на суицидния акт много 
от лицата са били под въздействието на алкохол.

Наличието на алкохолизъм и на депресия у даден индивид увели-
чава в значителна степен риска за самоубийство.

Шизофрения
Около 10 % от лицата с шизофрения завършват живота си чрез 

самоубийство. Особено ако са млади, неженени, безработни, мъже, в 
ранна фаза на заболяването, с чести рецидиви, високо образовани, па-
раноидни, тогава шизофрениците са с висок риск от суицидно пове-
дение. Шизофрениците са с повишена вероятност да извършат само-
убийство най-вече по време на ранна ремисия, когато симптомите на 
проявление са отзвучали, но вътрешно те се чувстват уязвими – като 
най- застрашителен момент за извършване на суицид се отличава пе-
риода на „пробуждане“. 

Терапия - установено е, че груповото консултиране с връстници 
е особено полезно при предлагане на подкрепа и ресоциализация на 
хората, които се свързват отново с изгубената си личност. Терапията, 
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без значение групова или индивидуална, може да им помогне да въз-
становят личността си и да възвърнат самочувствието си. Въпреки, че 
психотерапията и социалната рехабилитация сама не може да „изле-
кува“ шизофренията, тя може да изиграе важна роля за подобряване 
функционирането на индивида, социалните му умения, качеството на 
живот и мотивацията да продължи лечението.

4. МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ  ПСИХИЧНАТА БО-
ЛЕСТ?
Въпросът дали може да се направи нещо, за да се предотврати 

психичната болест е интригуващ въпрос. Когато ставаме свидетели 
на пропиления човешки потенциал няма как да не сме съпричастни. 

Изследванията през последните години ни научиха на много за 
мозъка, дадоха  възможност за разработване на по-ефективни меди-
каменти от тези, с които се разполагаше. Трябва да се продължи оку-
ражаването на изследванията в областта, не само  с цел лечение, но 
и с идеята, че това може да помогне за разработване на превантивни 
интервенции. От историческа гледна точка се оказва трудно да се оси-
гури подкрепа за превенция на психичната болест и промоция на пси-
хичното здраве. Въпреки това окуражаващ е растящия интерес към 
превенция и промоция на психично здраве.

Съществуват три вида психопревенция, спомагащи за решаване-
то на психични проблеми, както на отделната личност, на малки и 
големи общности, така и на обществото като цяло. Във всеки етап 
на провежданата превенция на психичните разстройства трябва да се 
обръща специално внимание на измерването на суицидния риск и на-
белязване на специфични мерки за превенцията му.

Социална психиатрия и психосоциална рехабилитация
Годността за „социално функциониране“ на психично болния  

може да бъде засегната до степен на тежка инвалидизация, до пъл-
на невъзможност за вграждане в близкото и по-далечното социално 
обкръжение. Редица специалисти считат, че социалната психиатрия 
представя клон от социалната медицина, но с подчертана специфич-
ност на социалната проблематика, произтичаща от същността на пси-
хичната болест и нейното отражение върху обществото. Основните 
задачи на социалната психиатрия са разгърнати в следните насоки:

1. Изучаване ролята на неблагоприятните фактори, произтичащи 
от нарушената макросоциална структура на обществото. 

2. Изучаване ролята на вредните социални фактори, произтичащи 
от неблагоприятни промени в микросоциалната среда на болния. 

3. Изучаване на сложните противоречиви и не рядко изпълнени с 
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драматизъм взаимоотношения между обществото и психично болния 
индивид. Степента на зрялост на обществото оказва своето влияние 
върху начина, по който то ще приеме „различния“. 

4. Изучаване влиянието на психичното разстройство върху спо-
собността за социално функциониране на психично болния индивид. 

5. Изучаване влиянието на социалната среда върху протичането и 
крайния изход на психичното заболяване. 

Психичните заболявания са с огромна социална значимост, тъй 
като засягат всички аспекти на обществения живот – духовен и ма-
териален. Това определя особеното положение, което заема психиа-
трията спрямо другите медицински дисциплини – многобройните и 
допирни точки с други немедицински дисциплини, повечето от които 
са социални по форма и съдържание.

Направления в психотерапията и психотерапевтични подходи
• Когнитивна терапия;
• Транзакционен анализ в група;
• Гещалт терапия в група;
• Центрирана върху човека терапия в група (К. Роджърс);
• Рационално – емоционална поведенческа терапия;
• Поведенческа терапия в група.

5. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Дизайн на емпиричното изследване
Целта на настоящето изследване е да установи степента на риск 

от суицидни опити и суициди сред психиатрично болни пациенти 
след проведена комплексна психосоциална рехабилитация  с тях. На-
шата работна хипотеза бе допускането, че комплексното влияние на 
психосоциалната рехабилитация върху психиатрични пациенти нама-
лява риска от суицидни опити и суицид. 

Описание на изследваните лица
Участници в изследването са психиатрични пациенти с диагнози 

шизофрения и депресия и са 30 на брой. Изследваните лица са на 
различна възраст, пол,  диагноза и семеен статус. Всички те са по-
требители на социалната услуга център за социална рехабилитация 
и интеграция, обозначаван по нататък с ЦСРИ за по-кратко, за хора с 
психични проблеми в гр. Пазарджик.

Рехабилитационни и интеграционни дейности, в които 
участват изследваните лица в ЦСРИ „Човеколюбие”
При разглеждане дейността на центъра ще откроим само тези, 

които имат отношение към тематиката за суицидопревенция, тъй като 
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дейността е доста обширна. 
1. Програма “Социален клуб” – програмата помага за социалната 

интеграция на хора с хронични психиатрични проблеми. Социалният 
клуб е място за срещи, контакти, взаимна приятелска подкрепа и за 
почивка. Членовете на клуба участват в редица индивидуални и гру-
пови дейности, пригодени за техните потребности и възможности.

2. Програма „Човешки ценности“
Група за честни отношения – тук се повишават уменията за реша-

ване на конфликти. Групата се старае да диагностицира отношенията 
и да изработи стратегия, с която да се въздейства на страните.

Група за взаимопомощ – тя  е средство за справяне с икономиче-
ските, социалните и психологическите трудности в живота. В групата 
се дискутират актуални проблеми на отделните и членове. 

Час по любов – време за повишаване на психологическата и емо-
ционалната грамотност – как  да обичаме себе си и хората около нас.

Клуб “Смисълът в живота” –  в дискусия се търси отговор на 
въпросите какъв е смисълът на нашия живот, кои цели са достойни, 
какъв свят ще оставим на децата си. Клубът работи и като група за 
подкрепа при хора със суицидни опити.

3. Програма „Шахматен клуб“ –  развиват се различни психич-
ни качества – памет, внимание, комбинативност, приемане на загуба, 
умение да се поставят цели и да се съставят алгоритми за изпълне-
нието им.

4. Програма “Социална трапезария” – предвидена е за клиенти в 
крайна бедност, които биват подкрепяни с безплатен обяд.

5. Програма “Здравословен живот” – програмата включва три дей-
ности: здравно образование (лекции от представители на РЗИ Пазар-
джик), спортни занимания и стоматологично лечение. 

6. Програма “Намиране на работа” – подпомага се намирането и 
задържането на работа. В рамките на програмата се осигуряват и пре-
ходни работни места, които се финансират от Бюрото по труда. 

7.  Програма „Работа със семейството” 
Колежът  по семейни отношения е форма на включване на семей-

ството и близките  на клиентите ни в програмите на ЦСРИ за реша-
ване на общи проблеми. Негова цел е да се  подобрят отношенията в 
семействата на клиентите.

Домашни посещения – посещават се семействата на хората с пси-
хични увреждания в техните домове с цел да бъдат мотивирани да се 
включат като партньори в терапевтичния процес на техни близки.

8. Служба за психологическо консултиране – индивидуална рабо-
та по психологически проблеми на потребителите; провеждат се и 
семейни консултации.
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9. Обучителни програми
Трениране на социални умения – насочена е  към повишаване на 

психологическата и социална грамотност, преодоляване на негатив-
ните симптоми, ефективното участие на хората с психични уврежда-
ния в собственото им лечение. 

10. Връзки с обществеността – основна цел на програмата: прео-
доляване на стигмата относно психичната болест в обществото чрез 
ежедневно напомняне на медиите и обществото за добрите неща, кои-
то се случват в ЦСРИ;

11.”Координиране на грижи” – чрез тази програма се предоста-
вят адекватни на нуждите и желанията на потребителя индивидуална 
подкрепа.

Научна обосновка на рехабилитационите програми в ЦСРИ
Научната дейност на сдружение „Човеколюбие” се състои в раз-

работването и приложението на  основните принципи на науката за 
справяне с личните проблеми – егология, създадена от д-р Емил Мар-
ков – психиатър. Според тази теория всеки човек може да се справи 
с проблемите си или да предотврати появата им, използвайки шах-
матният модел на възприемане на света и кибернетичния модел на 
управление.

Според шахматния модел на възприемане на света, който е автор-
ска идея на д-р Марков, всеки от нас, по аналогия с шаха, е фигура 
върху земното кълбо, което представлява една голяма шахматна дъс-
ка. Всеки от нас заема позиция и се намира в отношения с други фи-
гури. Ако знаем точното място, фигури, правила, цели, ходове, време, 
чувства във всяка една ситуация, можем правилно да се ориентираме 
в нея. Чрез кибернетичния модел на управление можем да съставим 
план за решение на възникналия проблем.

Обучение на екипа – модул “Оценка и управление на суицид-
ния риск”
Обучението е организирано от Сдружение “Човеколюбие”. За лек-

тор е поканена Лиляна Цонева-Пенчева. Участие в обучението са взе-
ли 16 човека от София, Ракитово, Добрич и Пазарджик. Обучението 
съдържа представяне и обсъждане на рисковите фактори и индикато-
ри за суициден риск и суицидно поведение, както и обучение и тре-
нинг по прилагане на тестове за оценка на депресивност, тревожност, 
суицидно намерение, мотиви за опит за самоубийство, нужда от со-
циална подкрепа.

Процедура на изследването
В това научно изследване се използват данни от замерване чрез 

въпросник за оценка на суициден риск проведен през март 2015 г. 
Въпросникът е апробиран и проверен, както в ЦСРИ „Човеколюбие“, 
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така и в някои училища на територията на гр. Пазарджик. Обработ-
ката на резултатите се прави по отделни субскали. В текущото науч-
но изследване са използвани само четири от субскалите, за които се 
смята, че имат най-силно отношение към работната хипотеза. С всеки 
от участниците се проведе индивидуално измерване с въпросника за 
оценка на суициден риск. Лицата са в различен етап на психосоциал-
на рехабилитация.

Анализ на резултатите
Целта на настоящето изследване е да установи степента на риск от 

суицидни опити и суициди сред психиатрично болни пациенти след 
проведена комплексна психосоциална рехабилитация  с тях. За да 
бъде направен анализа,  авторът на настоящето изследване се запоз-
на с основните аспекти на науката суицидология и се консултира със 
специалисти в областта на психичното здраве. По време на анализа се 
откроиха и изводи, както и препоръки за практиката.

Демонстративност
Средната стойност на демонстративност, която беше измерена, е 

51 %. Съдържанието на демонстративност най-общо може да се оп-
редели, като желание да се привлече вниманието на обкръжаващи-
те към своето нещастие, да се получи съчувствие и разбиране. От 
получената средна стойност по скалата за демонстративност  (51%) 
може да анализираме, че въпреки емоционалната ригидност, която е 
типична за хора с психични заболявания, като шизофрения, резулта-
тът е в резонанса на средната/нормална степен. Ако интерпретира-
ме получения резултат може да предположим, че лицата не изпитват 
затруднение в експресията, справят се с негативните преживявания, 
въпреки че им представлява трудност; тези лица трудно се сработват 
с другите, но не позволяват да изпаднат в изолация; в общуването си 
понякога са емоционални, но не достигат ниво на преиграване и теа-
тралничене. Това ниво на демонстративност се дължи на работата по 
програма „Човешки ценности“, провеждана в ЦСРИ „Човеколюбие“, 
в която участват лицата и където се обсъждат, изследват и изучават 
емоциите, поведението, чувствата на потребителите. Груповата те-
рапия и личният пример, който се дава от членовете на екипа, бла-
гоприятстват за нормалното ниво на демонстративност, получено от 
изследването.

Афективност
Скалата за афективност най-общо изследва има ли начилие на до-

минантност на емоциите над  интелектуалния контрол в оценката на 
ситуацията. Налице ли е готовност да се реагира на психотравмира-
щата ситуация непосредствено емоционално, което е важно да се знае 
при прилагане на кризисна интервенция. 
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Средната стойност по скалата за афективност, която получихме е 
55 %. Тази стойност влиза в средните/нормални нива. В МКБ 10 са 
описани много видове афективни разстройства – част от тях са депре-
сиите. В тази връзка може да кажем, че полученият резултат е доста 
оптимистичен, като се има предвид хронифицираните форми на за-
боляване при изследваните лица, тежките социални-битови условия, 
в които се намират, фрустриращите потребности, липсата на семейна 
подкрепа в процеса на рехабилитация, стигмата към психично бо-
лните. За овладяване афективните реакции на изследваните лица в 
център „Човеколюбие“ се грижи както групата за честни отношения 
(групова терапия и подкрепа, групов натиск), така и индивидуалните 
консултации с координатор на грижи и професионален психолог. В 
групата те имат възможност да намалят напрежението, като споделят/
преразкажат дадена ситуация и получат обратна връзка от специали-
стите и другите участници. Предлагат се различни алтернативи или 
самия потребител бива подтикнат да  промени нагласата си към да-
дената ситуация. Тази техника, подчинена отчасти на когнитивната 
терапия, дава добри резултати, действа „облекчаващо“, което може би 
е и причина за получения среден резултат по скалата за афективност.

Социален песимизъм
Социалният песимизъм най-общо може да се опише, като наличие 

на отрицателна концепция за обкръжаващия свят.  Възприемане света 
като враждебен, несъответстващ на представите за нормални и удо-
влетворяващи личността отношения. Получената средна стойност по 
скалата за социален песимизъм е 57%. Процентите поставят лицата 
в средната степен на социален песимизъм, което всъщност е норма-
лен резултат за повечето хора. Може да предположим, че стойностите 
ни говорят, че тези лица най-вероятно приемат добре положението, в 
което се намират, и не са зле настроени към обкръжаващата ги среда. 
Въпреки стигмата, насочена към тях, с помощта на редовния прием 
на медикаменти и ежедневно посещение на ЦСРИ, те са съумели да 
запазят вярата и положителното си отношение към другите и услови-
ята, в които се намират. За преодоляване на социалния песимизъм в 
ЦСРИ се водят групови дискусии на различни социални теми, поста-
вят се задачи на потребителите (решаване на казуси), посещават се 
различни институции, свързани с ежедневието на всеки човек (поща, 
банка, бюро по труда, дирекция социално подпомагане, училище, 
здравноосигурителна каса, център за кариерно развитие и др.). Така 
потребителите изграждат реална оценка за другите и по-важното – 
реална оценка за себе си и за възможностите си.

Антисуицидален фактор
Дори при висока изразеност на всички останали фактори, има 

фактор, който снижава глобалния суициден риск.  Това е дълбокото 
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разбиране за чувство за отговорност към близките, чувство за дълг. В 
определен смисъл това са обстоятелства, които разкриват наличния 
потенциал от предпоставки за психокорекционна работа. Получената 
средна стойност по скалата за антисуицидален фактор е 63%, което е 
близо до горната/висока граница. Този резултат е изключително опти-
мистичен за практиците в областта на суицидопрофилактиката. Той 
ни дава основание да предположим, че изследваните лица притежават 
потенциал за провеждане на успешна психосоциална рехабилитация; 
те са податливи на външно влияние и при тях може положително да 
се повлияе за промяна на нагласите и да се оцени живота като смис-
лен и приятен. Може да кажем, че тези лица са повишили качеството 
си на живот, подобрили са комуникацията си с другите и са съумели 
да се оценят и да се самоопределят, като нормално функциониращи 
личности, въпреки заболяването си. Чрез терапевтичния кръг, в който 
се намират, медико-психо-социална рехабилитация, тези лица най-ве-
роятно са намалили степента на отрицателни нагласи за безизходност 
и безмислие, а следователно и риска от появата на суицидни мисли и 
нагласи. 

За подкрепа при хора със суицидни нагласи и дори опити е пред-
видена клуб „Смисълът в живота“. В тази група се водят дискусии на 
тема какъв е смисълът на живота ни, кои цели са достойни и какво ще 
оставим след себе си.

Изводи от проведеното изследване
От получените резултати  могат да се направят следните изводи

• От получените средни  резултати по отделните скали  може да 
направим извода, че частично се доказва хипотезата, че поради про-
ведена психосоциална рехабилитация се е намалил суицидния риск

• Нивото по скалата за афективност, което получихме е на сред-
но/нормално ниво, което ни подсказва, способността на изследваните 
лица да контролират и разпознават чувствата си. 

• Основавайки се на културно-демографската обстановка в 
страната ни, получения среден резултат по скалата за социален песи-
мизъм е оптимистичен дори и без да се взимат предвид особеностите 
на изследваната група. 

• Най - отчетлив и оптимистичен е резултатът по скалата за ан-
тисуицидален фактор, от който може да си направим извода, че голя-
ма част от изследваните лица притежават потенциала, необходим за 
провеждане на психосоциална рехабилитация и въпреки дефицитите 
си се повлияват много добре

• Получените резултати ни дават основание да предположим, че 
терапевтичният кръг, в който се намират изследваните лица (меди-
ко-психо-социален), интегрираните подходи и системната емпатийна  
работата с тези лица със сигурност драстично намалят нивата на суи-
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циди и суицидни опити при хората с психични проблеми
Препоръки за практиката
Препоръки към семействата – да обясним на децата си какво е 

стигма; да разговаряме за психичната болест; да насочваме внима-
нието към психично болния като към личност, а не като към болест; 
да не използваме дискриминационни думи; да не превръщаме смър-
тта в тема табу;  да поддържаме добри взаимоотношения с децата си;

Препоръки към училището – психичното здраве да участва като 
тема в здравната учебна програма; учениците да учат за правата на 
хората с нарушения; ако има дете с психичен проблем, то да бъде про-
тектирано и да се направят опити да бъде максимално интегрирано 
между другите; да не се използва жаргон;

Препоръки към общността – доброволствайте в някоя от мест-
ните институции, свързани с областта на психичното здраве; сигна-
лизирайте на медиите за уронващи престижа и репутацията на пси-
хично болните действия на други хора; запознайте се с психичните 
заболявания от книга, а не по телевизията; любов и толерантност от 
страна на всеки български гражданин към изпадналите в криза

Препоръки на национално равнище – контакт с радио и телеви-
зионните медии за разпространяване на балансирано, обширно, адек-
ватно и истинно отразяване на психичната болест; отпускане на пове-
че средства за психично здраве, и то не само за здравните заведения, 
но и за граждански организации – разкриване на специализирани цен-
трове за суицидопрофилактика и разширяване дейността на телефона 
на доверието; избиране на кандидати със силни платформи в облас-
тта на психичното здраве; водене на реална статистика за определяне 
размера на проблема със суицидите; навременно диагностициране за 
суицидни намерения от страна на всички специалисти, не само лич-
ните лекари (това би било прекалено голям товар за тях); ефективно 
прилагане на Национална програма „Превенция и профилактика на 
самоубийствата в Република България 2013 – 2018 година“, където са 
заложени всички необходими дейности за профилактика на психични 
разстройства и суициди

Заключение
Емпиричното изследване напълно потвърди работната ни хипоте-

за, а именно:  - комплексната психосоциалната рехабилитация на пси-
хиатрични пациенти намалява риска от суицидни опити и суициди. 

Шахматния модел на света и на отношения между хората, който се 
използва в ЦСРИ „Човеколюбие”,  е един иновативен и смел подход 
към хората с психични проблеми. Той дава възможност на потреби-
телите, не само да подобрят битовите си условия за живот, но и да 
вникнат дълбоко в душевността си, да приемат развитието и усъвър-
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шенстването като призвание и лекарство. Съпоставянето на шаха с 
живота дава възможност на хората с психични проблеми по-лесно 
да разбират ролята на правилата в живота, да изграждат ценностна 
система, да поставят цели в живота си, да планират, да изграждат 
стратегии, да преценяват последствията, да се справят с негативните 
емоции, да се самонаблюдават и самоконтролират. Изброените до тук 
социални умения, на които приучава шахматния подход на д-р Емил 
Марков са именно тези, които биха могли да разколебаят един човек 
да посегне на живота си; които биха му дали смисъл в живота и въз-
можност да използва потенциала си. 
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МОТИВАЦИЯ ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА 
ПСИХИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ 

Василка Иванова – психолог, доброволец в ЦСРИ „Човеколюбие”

Чрез емпирично изследване е доказано, че мотивацията на диаг-
ностицирани психиатрични пациенти за ресоциализация е изключи-
телно слаба. Въпреки, че не харесват начина си наживот и че са 
трудоспособни, те предпочитат да не излизат от границите на своя 
“комфорт”. За извеждането им от това състояние са необходими  
рехабилитационни програми, включващи  методи за мотивиране за 
жизнена реализация.

Мотивацията на психично болни за ресоциализация не е лека за-
дача. Повечето хора с психични проблеми са свикнали с начина си 
на живот, който предполага някой друг да се грижи за тях и да носи 
отговорност за техните постъпки, да лежат на гърба на обществото 
и да не дават нищо за него. Те остават с усещането, че останалите 
са длъжни да полагат грижи за техните нужди и проблеми. От друга 
страна обществото също не прави нищо за тях, за да ги мотивира за 
ресоциализация и да ги направи пълноценни граждани, които да се 
включат в трудовия и обществен живот. 

Провеждането на това емпирично изследване има за цел да пока-
же големия процент от хора с психични проблеми в трудоспособна 
възраст, които нямат или имат изключително ниска мотивация за ре-
социализация и нуждата от добре структурирани рехабилитационни 
програми в болничните заведения и дневните центрове за създаване 
на такава мотивация. 

1. РОЛЯ НА МОТИВАЦИЯТА ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА 
ЖИВОТ
Мотививацията е от първостепенна важност за изграждането на 

хората с психиатрично заболяване като личности и пълноценни граж-
дани на нашето общество. Тя е в пряка зависимост с тяхните трудови 
и социални постижения и с желанието им за реализация.  Във времето 
тази мотивация преминава в самоактуализация и определя смисъла 
на живота на психиатричния пациент. Всичко това довежда до пови-
шаване на неговата самооценка и самочувствие. 

Най-популярни в тази сфера са теорията за мотивацията на Ейбра-
хам Маслоу, който разглежа йерархията на потребностите – физиоло-
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гични, сигурност, любов и принадлежност, самооценка, самоактуали-
зация,  и теорията за смисъла в живота на Виктор Франкъл. 

2. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Дизайн на изследването
Изследването на мотивацията за ресоциализация на психиатрични 

пациенти има за цел да покаже спешната нужда от рехабилитационни 
програми, подпомагащи мотивирането на хората от тази целева група 
за ресоциализация. Предмет на изследването са основните ценности 
и потребности на хората с психиатрични диагнози или тяхната воде-
ща мотивация в живота, самооценката и самочувствието, мотивация-
та за труд, смисълът в живота на всеки един от тях и тяхната подкре-
пяща среда .

Методът, който използвах за емпиричното изследване е анкет-
на карта, която бе попълнена от всеки един участник в изследването. 
Всяка анкетна карта  съдържа по 5 теста, свързани с предмета на из-
следването: 

1. Вашата водеща мотивация – въпросникът е разработен от доц. 
В. Василев и публикуван в книгата му „Психологически основи на 
управлението”. В моето излседване това е първият тест, който служи 
за основа на всички останали и е от първостепенна важност. Той съ-
държа 15 въпроса. Всеки един въпрос представлява различни потреб-
ности и убеждения, които могат да осмислят сегашното и бъдещето 
поведение на анкетирания. Тестът е направен по най-рационалния на-
чин – въпросите са в лявата част на листа, а в дясно е оставена празна 
колона, в която респондента трябва да ги подреди според значимост-
та, която им придава.

2.  Определяне нивото на самооценка и самочувствие – това е тест 
от изключителна важност понеже нивото на самооценка определя и 
степента на мотивация за реализация в живота. Колкото е по-голямо 
самочувствието на психиатричния пациент, толкова по-отворен е той 
за промени и развитие.

Теста включва 23 въпроса.  Въпросите са конкретни и прости, за 
да улеснят анкетирания и да му дадат възможност да отговори най-
точно. Отговорите могат да бъдат „Да” или „Не”. 

Нивото на самооценка се диференцира на ниско, средно и високо 
според следната резултатност. Едни от най-важните въпроси от те-
ста, които в най-голяма степен характеризират самооценката, са въ-
просите за собствената стигматизация, които разкриват, че всъщност 
мнението на хората за психично болните не е добро, защото самите 
психично болни се поставят в такава ситуация, мислейки си (често 
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без основание),  че другите гледат на тях, като на различни, неможе-
щи, болни. За това свидетелстват изказвания, като: Срамувам се от 
болестта си; Останалите гледат на мен, като на човек „второ качест-
во”; Болестта е причина останалите да не желаят моята компания и 
да не ме искат в обкръжението си; Когато разговарям със „здравите”, 
се притеснявам какво ще си помислят за моите разсъждения, дали ще 
погледнат на тях сериозно; Хората ме съжаляват, понеже съм психич-
но болен; Хората ми се подиграват заради болестта; Заболяването ми 
се явява пречка при общуването с околните.

Нужно е при едно такова ниво на самооценка на психично болни-
те да се обърне внимание върху начините за коригиране на такива 
самомнения, защото те водят до ниска мотивация за ресоциализация. 
Това не е никак лесно, но не е и непостижимо.

2. Мотивация за трудова реализация – съдържа  25 въпроса  всич-
ки свързани с желанието за труд и оценката на психично болния за 
ефекта от трудовата реализация, както и готовността им за нея. Въ-
просите от теста отново са направени така, че да бъдат лесно разбра-
ни от анкетирания и на тях се отговаря еднозначно с „Да” или „Не”.

Целта на този тест е освен определяне степента на мотивация да 
определим и най-важните фактори, влияещи върху тази мотивация. 
Тук важни са въпросите за това могат ли изследваните лица реално да 
оценят възможностите си и конкорентно способността си на трудовия 
пазар, желанието за квалификация и преквалификация, защитените 
работни места и преценката за това, има ли пациентът нужда от това 
да се включи в рехабилитационна програма с цел подобряване на тру-
довите умения и навици. 

4.   Смисъл в моя живота – тестът се състои от  въпроси, на които 
по същия начин се отговаря еднозначно с „Да” или „Не”. Определя-
нето на смисъла в живота като важен фактор за мотивацията за ресо-
циализация на хората с психиатрични диагнози става чрез диферен-
цирането на резултатите от теста на две нива. Първото ниво показва, 
че изгубеният смисъл в живота е определящ за ниската степен на мо-
тивация и обратно – второто ниво показва, че ясният смисъл в живота 
мотивира психиатричния пациент за жизнена реализация. В този тест 
най-важни са въпросите за целите – ежедневни и дългосрочни и тър-
пението с което напредват към тях.

5.  Подкрепяща среда – този  тест определя ролята на близките и 
роднините в процеса на мотивация на психиатричните пациенти за 
жизнена реализация. Теста съдържа 16 въпроса свързани с работа, 
бит, общи дейности с близките, общи интереси и цели, зачитане на 
права, съдействие или бездействие и др.  Въпросите са конкретни и 
разбираеми за участниците. Отговаря се с „Да” или „Не”.
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Анкетната карта бе разработена чрез фокус група с психиатрич-
ните пациенти, така че да се извлекат най-важните и актуални про-
блеми, отразяващи  мотивирането на хората с психични проблеми за 
ресоциализация. Четири от петте теста са авторска разработка, напра-
вени на базата на двугодишно наблюдение на поведението на психи-
атрични пациенти.

Тя не е голяма по обем, съдържа ясни и лесно разбираеми въпро-
си. Подбрани са и представени по начин, който да гарантира лесно 
попълване – отговаряне с „Да” и „Не” при затворени въпроси. За цел-
та поставените въпроси са концентрирани точно върху болните про-
блеми и отговорите им очертават конкретната насока, в която е нужно 
да се работи. Анкетната карта съдържа и кратка инструкция, пред-
разполагаща към по-откровени отговори и  гарангираща анонимност.

Индивидуалната анкета в повечето случаи е попълвана в неутрал-
на или домашна обстановка – стремеът бе да се избегне отвличане на 
вниманието и въздействието на околните върху отговорите. Неутрал-
ната обстановка гарантира получаване на по-откровени отговори.

Описание на изследваните лица
Изследваните лица са хора с психични проблеми и психиатрични 

диагнози от различен пол и възраст. В изследването участват  18 чове-
ка от три категории – пациенти в болнично заведение – психиатрична 
клиника, клиенти на Център за социална рехабилитация и интеграция 
на хора с психични проблеми и хора с психиатрична диагноза, вече  
работещи в реалния трудов сектор. Обектите на изследване са на въз-
раст от 30 до 45 години – трудоспособна  възраст.

Първата група са психично болни намиращи се в болнично заве-
дение и посещаващи често такова. Участниците в анкетата от тази 
група са 7 човека. Втората група са пациенти, които са извън болнич-
ните заведения – в ремисия, и които посещават център за рехабили-
тация и интеграция. Участниците във втората група са 7 човека. Тре-
тата група са хора с психиатрични диагнози, които работят в реална 
трудова среда и живеят много повече сред обществото. Те успяват да 
се приобщат към останалите и да се чувстват част от тях. В третата 
група участват 4 човека.

Извадката е непредставителна. Участниците са избрани по слу-
чайни признаци. Повечето от тях не са семейно ангнажирани. 

Резултати от емипиричното изледване
Резултатите са представени и анализирани за всяка от трите ан-

кетирани групи – лица в болничното заведение, лица в център за ре-
хабилитация и лица с диагноза вече ресоциализирани и работещи в 
реалния трудов сектор. За всяка  от групите е показано в процентно 
съотношение мотивацията им за жизнена реализация и ресоциализа-
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ция по  всяка една от засегнатите теми, отразени в тестовете. Резулта-
тите са изложени и в табличен вид.

Таблично представяне на резултатите от анализа: Тест №1 „Ваша-
та водеща мотивация” ; Тест №2 „Определяне нивото на самооценка 
и самочувствие”; Тест №3 „Мотивация за трудова реализация”; Тест 
№4 „Смисъл в моя живот”; Тест №5 „Подкрепяща среда”.

Таблица 1. Резултати на групата от психиатрични пациенти в болнично 
заведение

Ниво на 
мотивация в % 

ниско

Ниво на 
мотивация в % 

средно

Ниво на 
мотивация в %

високо
Тест №2 57 43
Тест №3 71 29
Тест №4 100
Тест №5 57 43

Таблица 2. Резултати на  групата лица, посещаващи център за рехаби-
литация 

Ниво на 
мотивация в %

ниско

Ниво на 
мотивация в %

средно

Ниво на 
мотивация в %

високо
Тест №2 29 71
Тест №3 14 57 29
Тест №4 29 14 57
Тест №5 57 43

Таблица 3. Резултати на групата лица с психатрични диагнози, реали-
зирали се на трудовия пазар

Ниво на 
мотивация в % 

ниско

Ниво на 
мотивация в % 

средно

Ниво на 
мотивация в %

високо
Тест №2 25 75
Тест №3 25 75
Тест №4 25 75
Тест №5 25 50 25

Таблица 4. Сравнителна таблица между отделните групи по тест №1 от 
анкетната карта

Комбина
ция “А”

Комбина
ция “Б”

Комбина
ция “В”

Комбина
ция “Г”

Комбина
ция “Д”

Първа група 1 4 2 3 5
Втора група 4 3 1 2 5
Трета група 5 3 2 1 3
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Съдържание на комбинациите: Комбинация А –  физиологични 
потребности; Комбинация Б –  потребност от безопасност; Комбина-
ция В – потребност от социални контакти, от обич и принадлежност   
към групата; Комбинация Г –   потребност от признание; Комбинация 
Д –   потребност от самоактуализация.

Анализ на резултите от емпиричното изследване
Изследването на  мотивацията за ресоциализация на психиатрич-

ните пациенти ни дава отговор на това  „Кои ценности и потребности 
са преоритетни  при хората с увреждания, за да ги стимулираме да 
се приобщат към обществото и да дадат своя принос за него?” Ана-
лизаът на резултатите показа различието на потребностите, от които 
имат нужда в зависимост от това на какво ниво на развитие са и при 
какви обстоятелства  живеят. Трите анкетирани групи, участващи в 
изследването, живеят по различен начин, при различни условия и са в 
различни позиции спрямо обкръжаващото общество. 

Участниците от първата група най-често живеят в болнични ус-
ловия или често се връща към тях съвсем доброволно, защото не 
могат да се пригоят към реалните условия. Участниците от втората 
група психиатрични пациенти живеят в собствените си домове или 
в домовете на роднините си. Техните физиологични потребности в 
по-голяма степен са задоволени и те работят върху изграждането си 
като пълноценни личност. Посещават формите на работа на център за 
рехабилитация и са обкръжени от хора със сходни на техните пробле-
ми, с които работят заедно по разрешаване на тези проблеми. Третата 
група от хора с психични проблеми, участващи в изследването, са 
реализирали се вече на пазара на труда и участват активно в общест-
вения живот, давайки своя принос.

При първата група имаме най-слабо изразена мотивация за ре-
социализация. Те са на най-ниското ниво на потребностите - физио-
логичните потребности. За да ги мотивираме към жизненена реали-
зация, трябва да изграждаме у тях умения за труд и общуване. След 
това да бъдат насочени към център за ресоциализация, за да продъл-
жат работа върху потребности от по-високо ниво. При тях имаме мно-
го ниска самооценка и самочувствие. Мотивацията им за трудова ре-
ализация е изключително слаба. Всички изследвани лица показват, че 
нямат ясно изразени цели и живеят ден за ден. И накрая – тези  хора 
почти нямат подкрепяща среда. Те я свеждат до това да бъдат задо-
волени физическите им потребности. Роднините оставят грижата за 
тях на държавата. Изводът е, че болничните заведения не предоставят 
почти никакви условия за мотивиране на психично болните за ресо-
циализация. 

При втората група се установи слаба и средна степен на моти-
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вация за ресоциализация, продиктувана от затварянето им в защите-
на среда – условията на център за рехабилитация. Тези центрове, от 
една страна, дават възможност за обучение по въпроси, подпомагащи 
мотивационния процес, но от друга правят психиатричния пациент 
зависим от средата. Центърът се приучава към нея и после трудно се 
мотивира за ресоциализация. 

За да се излезе от тази зависимост е необходимо гъвкава програма 
на тези центрове, които освен да приучават на умения и желание за 
мотивация, да разработват и програми за по пълно навлизане на пси-
хиатричния пациент в реална среда – трудова и социална. Подобна 
програма съм описала по-долу. За разлика от първата група, хората 
от тази група имат много по-висока мотивация за реализация. За тях 
водещата мотивация е потребността от социални контакти, от обич и 
принадлежност към група. Нивото на самооценка е средно, а мотива-
цията за трудова реализация в 75 процента от случаите е висока. Сми-
сълът в живота е определящ фактор за мотивация при 57 процента от 
случаите. За съжаление ролята на близките, като подкрепяща среда, е 
изключително слаба и трябва да се работи много в тази посока.

Третата група е с най-голяма мотивация за ресоциализация. За 
нея най-важните потребности са потребността от признание и соци-
ални контакти, обич и принадлежност към групата. Самоактуализа-
цията, като най-висша потребност, е само в зародиш при тях, но това 
е и единствената група, която поставя тази потребност на трето място 
в класацията. Това че мислят за нея, като една от важните потребно-
сти, е вече сериозен мотив за постигане на по-високи резултати в раз-
витието на хората с психични увреждания. Нивото на самооценка и 
самочувствие на тази група е стабилен фактор за мотивация. При тях 
то е в по-голямата си степен високо – 75 процента. Мотивацията за 
трудова реализация е на средно ниво, поради предпазливост и страх 
от провал. В това именно направление трябва да се работи с хората в 
реални трудови условия. Да се водят разговори с работодатели и да 
се стимулира доброто поведение и качествения труд на психично бо-
лните участващи в трудовия процес. Смисълът в живота е определящ 
за процеса на мотивация. При тази група той е с голям процент на 
значимост – 75 процента. Повечето хора имат дългосрочни цели и се 
стараят да съобразяват ежедневните си ходове с тези цели. И в тази 
група ролята на близките в процеса на мотивация за ресоциализация 
е незначителна. По-висока е от всички остали групи, но все още е 
крайно недостатъчна. 25 процента от роднините на психиатричните 
пациенти в тази група са абсолютно незаинтересовани от това каква 
ще бъде реализацията на техните близки имащи психичен проблем.
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3. ПРОГРАМА ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ПСИХИАТРИЧ-
НИ ПАЦИЕНТИ
Предлагам три варианта на програма за ресоциализация на психи-

атрични пациенти. Всеки от вариантите е съобразен с резултатите от 
емпиричното изследване – дейностите са съответни на потребности-
те на изследваните обекти.

Програма за ресоциализация на психиатрични пациенти в 
психиатричните клиники
Резултатите показват, че там демотивацията там е най-висока, 

затова подобна програма в тези заведения е изключително наложи-
телна. От изследването може да се направи извод, че там програмата 
трябва да бъде насочена най-вече в три основни направления:

1. Работа по умения за общуване - основни разговорни умения 
При направеното емпирично изследване един от изводите бе, че хора-
та прекарали в психиатричните клиники, се чувстват много неудобно 
от факта, че са били в такава клиника,  вследствие на което избягват 
хората и срещите с тях. Притесняват се от разговори, от една страна, 
и, от друга – тези, които много често са били в клиниките, са загубили 
уменията си за общуване.

2. Социални умения - обучение за работа с институции
Запознаване с правата и задълженията на хората с психиатрични 

диагнози - какви социални помощи им се полагат; на какви средства 
могат да разчитат; как да се справят на работното си място и какви са 
им правата там; към кои служби да се обърнат при нужда. Обучението 
може да се извършва от социален работник.

3. Работа за придобиване на трудови и битови умения
Това е програма за трудова и битова рехабилитация. Тя е необхо-

дима за придобиване на трудови умения и възстановяването на загу-
бени такива., както и за повишаване самочувствието на психиатрич-
ните пациенти от резултата и удовлетворението от положения труд. 

Програма за ресоциализация на психиатрични пациенти из-
вън болнинчните заведения
Тази програма е подходяща за Център за рехабилитация на хора 

с психиатрични диагнози, които вечер се прибират по домовете си, а 
през деня посещават формите на работа на центъра. Такива форми на 
работа се предлагат в Център “Човеколюбие” – гр. Пазарджик. Те се 
прилагат там от няколко години и дават положителен резултат. Про-
грамата включва:

1. Социален клуб
Социалният клуб ще бъде място за срещи, контакти, взаимна 

приятелска подкрепа и за почивка. Членовете на клуба ще участват 
в редица индивидуални и групови дейности, пригодени за техните 
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потребности и възможности. В Социалния клуб работят клубове по 
интереси - час по любов, група за честни отношения, група за взаимо-
помощ, клуб за смисълът в живота и шахклуб. 

2. Здравословен начин на живот – тя ще включва няколко клуба, 
занимаващи се с различни аспекти на здравословния начин на живот:  
Клуб “Вкусно” – за усъвършенстване на битовите умения на хора с 
хронични психиатрични проблеми - пазаруване, готвене, сервиране, 
почистване, култура и поведение на хранене; Клуб “Елегантна фи-
гура” – работи като група за подкрепа при справяне с наднорменото 
тегло; Клуб “Аз вече не пуша” – работи като група за подкрепа при 
отказване никотинова зависимост. 

3.  Трудова рехабилитация
Целта на програмата е да помогне на хората с хронични психиа-

трични проблеми да възстановят и развият някои основни трудови на-
вици и умения, които са били нарушени от заболяването им. Крайната 
цел е трудова реализация на участниците.

4. Трениране на социални умения
Насочена е  към повишаване на психологическата и социална 

грамотност, преодоляване на негативните симптоми, ефективното 
участие на хората с психични увреждания в собственото им лечение. 

5.   Кризисни интервенции при хора с психични проблеми в тру-
дова среда

Целите на тази програма са две: индивидуално консултиране на 
хора с психични проблеми и намаляване на щетите от психичните 
кризи в трудова среда. 

6. Работа със семейството
Небходимостта от тази програма се очертава ясно и след напра-

веното изследване. Повечето роднини и близки не оказват подкрепа 
на хората с психиатрични диагнози. Те предпочитат да оставят гри-
жата за тях на държавните институции. 

Описание на случай
Като оценка за ефективността на предложената програма ще пре-

доставя описание на случай от работата на Център “Човеколюбие”- 
гр. Пазарджик – в продължение на 4 години бяха постигна отлични 
резултати. 

Лицето П.К. от Пазарджик е на 32 години. Освидетелстван е през                           
2001 г.  с диагноза „параноидна шизофрения”. Историята на заболява-
нето му датира от 1995 г., когато майка му се самоубива. Този момент 
е преломен за неговия живот. Следващите три години той постепенно 
изпада все често в кризи, поради неудовлетвореност от живота си и 
липса на любов и близост. През 1999 г. продава наследеното си жи-
лище и заминава за Варна, където прави опит за собствен бизнес. За 
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съжаление само пропилява парите си и изпада в недоимък. Остава на 
улицата за цели 6 месеца – без пари за храна, за подслон и за пътни 
разходи  - да се прибере в родния си град, където би могъл да разчита 
на баба си. Започва да живее от подаяния и да спи на открито. При 
първата му предоставена  възможност да изкара пари за път, пома-
гайки  в едно заведение – обикновено само срещу храна, се прибира 
в Пазарджик. Започва работа в местния завод „Каучук”. Само след 6 
месеца е уволнен поради съкращения на щата. Това е нов шок за него.  
Особено след последвалите месеци на безработица. Изпада в нова 
криза и попада в психиатричната болница  в с. Паталеница, окр. Па-
зарджик в края на 2001 г.  Там получава диагнозата си. За този период 
от живота си самият той казва: „Бях доверчив и лековерен. Хората ме 
използуваха, а аз им вярвах. Раздадох всичките си пари, уж на заем, 
но така и не си ги получих обратно. Вярвах на обещания за работа и 
т.н. Трудно понесох всички лъжи и неуспехи.” 

Следва период, през който се налага да се доказва като човек, на 
който може да се разчита. Да покаже, че е преодолял грешките и си е 
взел поука, че може да се справя сам. Баба му  подава иск да го поста-
ви под пълно запрещение, като човек, който не може сам да се грижи 
за себе си и на който не може да се разчита.  Тогава започва „борба-
та” на П.К. да докаже своите възможности. Това е периода, в който 
П.К. започва да посещава Център “Човеколюбие” – гр. Пазарджик. 
За 4 години той преминава през всички посочени по-горе форми на 
работа по предложената програма. След като преминаа през всички 
етапи, П.К. се научи да контролира заболяването си, да се съобразява 
и цени мнението на околните, да се вслушва, да се учи от другите, 
да признава грешките си и да ги поправя. Успя да започне работа по 
преференциални програми за хора с увреждания и след края на тези 
програми успя успешно да се задържи на работното си място вече 
втора година. Отпадна искането за пълно запрещение. Неговото са-
мочувствие и самооценка се повишиха. С гордост заявява навсякъде, 
че независимо от диагнозата си, той е успяващ гражданин на нашето 
общество и дава своя принос към него. Спечели конкурс за най-до-
бър бизнес план към проект на Общината за изграждане на шахматна 
школа в града и бе изпратен на обучение в Италия. В момента, освен 
всичко останало, участва в шахматни турнири и печели призови мес-
та. Почетен участник е в годишните конференции, организирани от 
Българската психиатрична асоциация. Инициатор е за организиране-
то на световен шахматен турнир за хора с психиатрични увреждания. 
Взе участие сеансите на едновременна игра като партньор на между-
народните гросмайстори Румяна Гочева и Веселин Топалов.

Към днешна дата неговата цел е да дава личен пример със своите 



92

успехи на хората с психиатрични диагнози, като им вдъхва кураж, че 
независимо от всичко, с подходяща програма и подкрепящи партньо-
ри те могат много да постигнат в живота, така че да се почувстват 
пълноценни граждани. Постепенно през 2005 г. от обучаван той се 
превърна в обучител на хора с подобни на неговите проблеми, което 
му отрежда  нова роля и придава нов смисъл на неговия живот.

Заключение
Резултатите от емпиричното изследване доказват, че мотивиране-

то на психично болните за ресоциализация е сериозен проблем. Ос-
тавени да си мислят, че нямат право на избор, психично болните се 
затварят в себе си и решават, че целият им живот ще протече под опе-
ката на държавата и близките. Това не е добре нито за тях, защото гу-
бят своята идентичност, нито за обществото, което цял живот плаща 
за тяхната издръжка. А повечето от тях са в трудоспособна възраст и 
могат да дадат много за развитието на обществото. 

За извеждането на хората от състояние на изолация е нужна солид-
на мотивация, която да им даде смисъл да продължат живота си пъл-
ноценно. Това не може да стане изведнъж. Необходим е  един добре 
структуриран мотивационен процес, който да ни помогне при спра-
вянето с този проблем. Този процес е верига от емоционално психич-
ни явления и той трябва да започва още от болничните заведения, да 
надгражда в центровете за интеграция и рехабилитация и да продъл-
жава като поддържащ процес и след реализацията на психиатричния 
пациент в обществото. Ценностната ориентация на психиатричните 
пациенти се оказа много важна при мотивирането им за жизнена ре-
ализация. 
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РАБОТА ПО СЛУЧАЙ В КОНТЕКСТА НА 
ШАХМАТНИЯ МОДЕЛ

Надежда Кузерман – психолог, обучител, супервизор,
управител на Сдружение „Човеколюбие”

В настоящата статия е описана работата с клиент на Цен-
тър за социална рехабилитация и интеграция за хора с психични 
проблеми.”Човеколюбие” – Пазарджик. Диагностиката, терапията 
и описанието са в контекста и с езика на  шахматния модел. Шах-
матният модел дава възможност за общ език на всички участници в 
процеса на рехабилитация и интеграци – професионалисти, потре-
бители, близки. Статията поставя въпроса за необходимостта от 
научно обоснована концепция за света, човека и отношенията в про-
цеса на социалната работа.

1. ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
 Начин на „влизане” в случая 
Л.К е клиент на Център за социална рехабилитация и интеграция 

на хора с психични проблеми „Човеколюбие” от 12.07.2007 г. Насочен 
е към социалната служба от лекуващия го психиатър от Психиатрич-
ната клиника на Александровска болница – София.

Кой е клиентът?
Възраст, пол, особени характеристики
Л.К. е мъж на 37 г., несемеен, без деца. Роден е и живее в село Д., 

Пазарджишка община. Роден е от норамално протекла бременност, 
правилно развитие в детска възраст.

Психологическите характеристики на Л.К. са: Внимание – добра 
концентрация, силна устойчивост, голям обем, лесна превключвае-
мост, активно внимание; Памет – добра  репродукция – пълно въз-
произвеждане, фиксация – слаба целенасоченост; Мислене и реч – из-
разено конктретно-образно мислене, добро логическо мислене, спо-
собност за обобщение; Въображение – силно изразена образност и 
цвят, лесно преобразува един образ в друг; Темперамент – астеничен, 
затворен, необщителен, недоверчив, чести прояви на страхове и при-
теснения; Интелигентност – 85 процента – над средната; Характер 
– трудолюбив, отдаден на задълженията си, отзивчив, стеснителен, 
притеснен, страх от нови неща и предмети, не е агресивен, предпо-
чита усамотение, ниско самочувствие. Той е тих и скромен. Не проя-
ввява инициатива за започване на разговор. Чувства се добре, когато 
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е сам. Работлив е, помага с удоволствие. Физическо здраве: алергии 
– студ и прах, пушач.

История на живота
Завършил е с отличие Математическа гимназия и Висше артиле-

рийско училище с гражданска специалност радио и телевизия. Има 
удостоверение за оператор-програмист на електронно-изчислителни 
машини (от 1988 г.) и сертификат за курс по английски език (от 2005 
г.). 

Работил около 6 години в армията и при първа възможност я е на-
пуснал. Смята, че най-лошото нещо, което му се е налагало да върши, 
е да служи в армията.

След кариерата на военен, завършена през 2000 г., сменил няколко 
работи, на които не се задържал повече от година. След всяко напус-
кане психологическият му статус се влошавал, стигнал до идеята да 
живее като скитник – отшелник за 6 месеца. След това се обърнал за 
помощ към лекари психиатри с очакване с тяхна помощ да открие 
своето място в живота на обществото, своето призвание.

Семейна ситуация
Л.К. живее с родителите си, има брат в София, който е семеен.
Той оценява отношенията в къщи като непоносими. Обвинява ро-

дителите си, че са му объркали живота като са го насочили към арми-
ята и неколкократно са му попречили да напусне военното училище, 
когато е искал. Има спомени от детството, че майка му е упражнявала 
физическо насилие над него. 

Чувства баща си като отровен родител, а за майка си смята, че го 
мрази, „както повечето майки”. Смята, че майка му и баща му са „тип 
хора, не ставащи за нищо друго освен за работа”. В къщи казва само 
„Здравей” и „Добър вечер”. Не умее да поддържа разговор с майка 
си – най-често „тя му задава въпроси в неподходящ момент: когато си 
духа носа, когато се храни”.  По негова преценка „тя е човек, който се 
движи повече от разума, отколкото от сърцето”.

Като възможен изход от ситуацията вижда „бягстово в известна 
само на него посока от „любовта” на родителите му”.

Социална ситуация
Няма приятели, по-добре се чувства сам. Преди около 10 години е 

имал връзка с момиче, но взел решение да се разделят, тъй като тя не 
се интересувала достатъчно от него.

Разбирания за живота
Л.К. е бил религиозен. Споделял е библейската теория за произхо-

да на света и на човека. Той смятал, че днешният човек е погнуса за 
Бог и за себе си – състояние, в което е изпаднал чрез злоупотребата 
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със свободната си воля. Бог е настоятелен в изискването си човешката 
раса да възстанови първоначалното добро отношение към Него и към 
околния свят. Смята, че участието на човека в борбата със злото във 
вселената е решаващо.

През 2007 г. се отказал от вярата си в Бог, защото установил, че тя 
не му помага да живее по-добре, а само му вреди.

 Диагноза, анамнеза
Проблемите му започват в началото на 2005 г., когато след опе-

рация на херния тревожността му нараства, започнал да се изолира, 
станал раздразнителен, не се задържал на работа.. Изписват му пър-
воначално антидепресант и ниска доза невролептик, които той пие 
около година, но към края организмът му привикнал и престанал да 
усеща ефекта им. Тогава гласовете му казали да отиде във Варна. Там 
е живял няколко месеца като клошар, докато родителите му го откри-
ли и върнали обратно у дома. Първата хоспитализация в психиатрия 
е била за около месец и половина в София, постъпил е по собствено 
желание от април до юни 2007. През февруари 2009 г. е бил хоспита-
лизиран за втори път. Критичен на фона на лечението. 

По време на кризите – объркан, самоизолира се. Психотична про-
дукция – чува гласове, които го карат да прави неща, от които се чув-
ства добре – да премести нещо, да си измие ръцете. Успява да контро-
лира гласовете си. Диагноза: параноидна шизофрения с епизодично 
ремитиращо протичане, непълна ремисия, емоционално волева про-
мяна. През  април 2009 г. се явява на ТЕЛК и трудовата му работоспо-
собност е оценена на 75 процента. 

2. ИНТЕРВЕНЦИИ
Мултидисциплинарен екип
В този анализ на случая е описана работата на екипа за периода 

2007 – 2009 г. През по-голямата част от този период координатор на 
грижи е била социалната работничка Л.А. В екипа за подкрепа на 
Л.К. са участвали още: педагог, трудотерапевт и психотерапевт (пси-
хиатър). Социалният работник, педагогът и трудотерапевтът са били 
координатори на програми, в които е участвал клиентът. Тяхната ра-
бота с клиента е била основно групова. Най-близки са били отноше-
нията с психотерапевта, който е работел с Л.К. както в група, така и 
индивидуално. За развитието на случая значение има и управителят 
на социалната служба в качеството му на работодател на клиента.

Други институции, с които екипът е бил в контакт при работата 
си с клиента, са: Бюро по труда, Държавна психиатрична болница, 
специализиран психиатричен кабинет, семейството му. 
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Първоначална заявка на клиента
Първоначалната ясно изразена заявка от страна на клиента бе, 

че търси помощ, за да открие своето място в живота на обществото, 
своето призвание. Много ясно заяви, че търси помощ за намиране на 
работа.

С какво се ангажира службата
Оценка на нуждите
При оценката на нуждите бяха установени следните проблеми: 1. 

Липса на визия за място в света; 2. Липса на приятелски кръг, липса 
на доверителна връзка; 3. Липса на трудова реализация; 4. Крайно 
влошени семейни отношения; 5. Ниско самочувствие. 

Бяха установени следните потребности на лицето: 1. Намиране на 
смисъл в живота; 2. Намиране на приятели и любов; 3. Намиране на 
работа; 4. Подобряване на отношенията в семейството и 5. Повиша-
ване на самочувствието.

Индивидуален план за грижи и развитие
Възоснова на установените проблеми, бе изработен план за гри-

жи.
Цели Алгоритъм – междинни цели

1. Изработване на модел за света и 
визия за собственото място в него
Инструменти:
1. Програма „Човешки ценности” – 
клуб „Смисълът в живота”
2. Служба за психологическо 
консултиране
3. Библиотека „Човекознание”
4. Шахклуб
5. Школа по егология – 
терминология: обща теория, модел

1. Осъзнаване  на досегашния модел за 
света – описание на ОТС, ОТЧ и ОТО
2. Обогатяване на ОТС – книги „Кратка 
история на времето”, „Кратка история 
на всичко”, „Кратка история на почти 
всичко”
3. Осъзнаване на досегашния живот 
– равносметка на живота – 2 броя, 
есе „Защо бягам в неизвестна за мен 
посока”, обсъж дане на бягството от 
къщи
4. Описание на стари и нови модели на 
мислене и поведение;
5. Изработване на план за бъдещето с 
реалистични цели – 2 броя
Резултат: Поемане на отговорност за 
собствения живот

2. Повишаване на самочувствието
Инструменти:
1. Програма „Човешки ценности” – 
клуб  „Смисълът в живота”, Група за 
взаимопо мощ,
2. Програма „Социален клуб” – клент 
на месеца, клиент на седмицата, есе 
„Моето самочувствие на европейски 
гражданин”
3. Програма „Шахклуб” – нови 
умения
4. Служба за психологическо 
консултира не

1. Оценка на собствените възможности
2. Осъзнаване на източниците на 
високо самочувствие – есе „Какво 
повишава самочувствието ми” – не 
е написано, в разговор – ако спечели 
пари от тотото, 
Резултат:
Вяра в собствените възможности
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3. Поддържане на добри отношения 
в семейството 
Инструменти:
1. Програма „Работа със 
семейството” – Колеж  по семейни 
отношения и домаш ни посещения;
2. Библиотека „Човекознание”;
3. Служба за психологическо 
консултиране;
4. Програма „Рехабилитация на 
битови умения” – клуб „Вкусно”, 
Зеленчуко производство, Почиства не 
на дома
5. Програма „Гражданско 
образование и възпитание” 
6. Школа по егология – обща теория 
на семейството

1. Равносметка на семейните 
отношения – изясняване на минали 
болезнени събития,  списък с грешки 
на родителите и грешки на Л.К., 
обсъждане на вината на родители те, 
извинение от страна на родителите, есе 
„Ролята на майка ми в моя живот”
2. Повишаване знанията за семейните 
отно шения – книги „Отровните 
родители”, „Семейст вото и как да 
оцелеем в него”, „Изкуството на 
преговорите”; 
3. Съвместни дейности – помощ на 
семей ството при работа в градината, 
игра на шах
4. Подготовка за самостоятелен живот 
– усвояване на битови и кулинарни 
умения, поемане на инициатива за 
домакинските задължения. 
Резултат:
Спрени бягства от къщи

4. Създаване на приятелски кръг 
Инструменти:
1. Програма „Социален клуб”;
2. Програма „Човешки ценности” 
– Група за взаимопомощ, Група за 
честни отношения;
3. Програма „Трениране на социални 
умения” – модул „Пълноценно прекар 
ване на свободното време” 

1. Изясняване на понятието 
приятелство – есе  „Моите приятели в 
Центъра”, 
2. Формиране на приятелски кръг – 
участие в съвместно празнуване на 
празници, 
3. Повишаване на комуникативните 
умения – инициатива за започване на 
разговор, изразяване на лично мнение
Резултат:
Минимизиране на риска от социална 
изолация

5. Намиране на интимен партньор
Инструменти:
1. Програма „Човешки ценности” – 
Час по любов,
2. Библиотека „Човекознание”,
3. Служба за психологическо 
консултира не
 3. Програма „Трениране на социални 
умения” – модул „Ограмотяване 
(интер нет сайтове)”

1. Изясняване на понятието любов 
– есе „Какво разбирам под интимна 
връзка”; книгите „Ти ли си най-
подходящият за мен”, „Мъжете са от 
Марс, жените са от Венера”, „Любовта 
Онлайн”
2. Търсене на подходящ партньор 
Резултат:
Намиране на подходящ интимен 
партньр

6. Трудова реализация
Инструменти:
1. Програма „Намиране на работа”
2. Служба за психологическо 
консултира не

1. Равносметка на миналите работи
2. Професионално ориентиране – 
курс за компютърна грамотност, 
курс за „Autocad”, модул „Методи 
на социалната работа в сферата на 
психичното здраве”
3. Участие в дейности на Центъра като 
доброволец – библиотекар 
4. Платена работа в Центъра – асистент 
в модул „Градивната критика”  на  
Групата за честни отношения, в клуб 
„Смисълът в живота”, в Часа по любов; 
регистратор



98

3. Участие в дейности на Центъра като 
доброволец – библиотекар 
4. Платена работа в Центъра – асистент 
в модул „Градивната критика”  на  
Групата за честни отношения, в клуб 
„Смисълът в живота”, в Часа по любов; 
регистратор
5. Формиране на трудови умения 
– наблюдателност, самостоятелно 
планиране
6. Регистрация в БТ, възстановяване 
на регистрацията, поддържане на 
регистрация та 
7. Търсене на работа от различни 
източни ци – обяви, частна трудова 
борса
Резултат:
Продължително запазване на работното 
място

7. Грижи за здравето
Инструменти:
1.Програма „Здравословен живот” 
– клуб „Красива усмивка”, клуб 
„Здраве”
2. Служба за психологическо 
консултира не
3. Библиотека „Човекознание”
4. Програма „Трениране на социални 
уме ния” – модул „Самостоятелно 
контроли ране на симптомите”, 
модул „Самостоя телно справяне с 
лекарствената терапия”

1. Програма за спиране на цигарите – 
книгите „Наръчник на пушача”, „Как 
да откажа цигарите”
2. Нов мост при стоматолога
3. Намиране на обяснителен модел за 
психичната болест – книгата „Нишката 
на Ариадна”
4. Самостоятелен контрол на 
психичното състояние – поддържаща 
медикаментозна терпия, посещение 
при личен лекар и личен психиатър, 
обучение за самоконтрол на 
лекарствената терапия и симптомите на 
болестта
Резултат:
Стабилно физическо и психическо 
здраве, продължителна ремисия

Дейности
От страна на клиента
06.2007 г. – правейки равносметка, стигам до извода за безсмисли-

ето на живота ми досега. Започвам всяко начинание с голям ентусиа-
зъм, винаги го завършвам с усещане за безсмислие. 

Къде съм аз и накъде отивам – Аз съм у нас и най-вероятно ще 
отида в затвора. Желая да имам повече материални блага, за да създам 
семейство и деца. Тъй като определям сегашното си съществуване 
като мизерно, от някоя определена дата ще тръгна по пътя на прес-
тъпността. От този определен ден ще престана да се страхувам от фи-
зическата болка, както досега, в името на едно по-добро бъдеще – по 
Вапцаров – ала в затвора попадна на хора и стана човек. Голяма част 
от политическия и бизнес елит са били в затвора. Както казва учите-
лят Йода от „Междузвездни войни” страхът от каквото и да е води до 
насилие. Затворът е място за превъзпитание.
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Равносметка 2009 г. – 1. Престанах да бъда клошар и започнах жи-
вот на нормален човек; 2. Чувствам се по-добре, защото си намерих 
работа и се чувствам по-пълноценен; 3. През годината се научих да 
помагам повече на майка ми; 4. Не зная с какво съм помагал на хората 
около мен.

През 2010 желая да имам положителна промяна
От страна на екипа
Срещи за планиране на грижи – 4, срещи извън социалната служ-

ба – 3, телефонни разговори – 21, търсене по телефон – 25, домаш-
ни посещения – 8, разговори с координатор – 9, срещи с родители 
– 4, консултации с психотерапевт – 28, организирани 16 програми в 
ЦСРИ, от които клиентът е ползвал 13 – 1. Социален клуб, 2. Чо-
вешки ценности, 3. Шахклуб, 4. Работа със семейството, 5. Служба 
за психологическо консултиране, 6. Библиотека, 7. Координиране на 
грижи, 8. Намиране на работа, 9. Трудова рехабилитация, 10. Рехаби-
литация на битови умения, 11. Гражданско образование и възпитание, 
12. Трениране на социални умения, 13. Здравословен живот. 

3. НАУЧНА ОБОСНОВКА НА РАБОТАТА С КЛИЕНТА
При работата с Л.К. бе използвана науката за справяне с личните 

проблеми – егология, разработена от д-р Емил Марков. От науката 
бяха взаимствани понятия и методи: обща теория, модел, принципи 
и др.

При анализът на житейските проблеми на клиента бяха използва-
на елементи от инструмента Стълба към Стокхолм с неговите 10 
стъпала: 1. Шахматен модел;  2. Ки бернетичен модел; 3. Основни чо-
вешки ценности; 4. Усвояване на умения; 5. Формира не на устойчиви 
психични структури 6. Тренировка в защитена среда; 7. Тренировка 
в незащитена среда; 8. Предай нататък; 9. Търсене на съмишленици; 
10. Формиране на мрежа.

При постигането на цел 1. Изработване на модел за света и визия 
за собственото място в него бяха използвани следните елементи на 
шахматния модел:

-   два ракурса: хората – фигури на дъската на света, и играчи 
пред дъската на света;

- наличие на координатна система;
- наличие/липса на правила;
- наличие/липса на план за играта/живота;
- цели на играта/живота,
- значение на времето
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- чувства,
- съответствие/несъответствие на ходове спрямо плана.
Бяха установени прилики между поведението на клиента на шах-

матната дъска и в живота: както в живота, така и в играта, клиентът 
няма план, няма цели; няма фигури, с които да взаимодейства; не от-
чита значението на времето; не отчита значението на чувствата; не 
търси устойчиво повтарящи се модели на  поведение.

Установени бяха и разлики: в шаха има много ясна представа за 
правилата и за тяхното значение, но в живота не е така. 

Освен като диагностично средство шахматната игра бе използвана 
и като средство за трениране на нови умения – поставяне на цели, из-
работване на план, следване на целите, взаимодействие, съобразяване 
с времето, осъзнаване на чувствата по време на играта и причините за 
тях, описание на модели на поведение, чувстване или мислене.

При постигането на цел 2. Повишаване на самочувствието играта 
на шах бе използвана за установяване на източници на самочувствие 
– нови знания, повишени умения, предаване на знанията и уменията 
на някой друг.

При постигането на цел 3. Поддържане на добри отношения в се-
мейството  бе използван метода на шахматограмата – графично из-
ображение на играчите и отношенията между тях. С шахматограми 
бяха онагледени отделни болезнени партии между клиента и роди-
телите му. Направен бе анализ на отношенията по шахматния модел 
– дъскатата, фигурите/играчите, правилата, ходовете, целите, плано-
вете, чувствата, времето.

Резултатът, който бе от голямо значение за терапията на семейните 
отношения, бе осъзнаването на клиента, че носи лична отговорност 
за ходовете. На шахматната дъска той го виждаше много ясно, но в 
живота прехвърляше отговорността върху родителите си. Той беше 
емоционално заседнал в юношенството си, когато родителите му на-
стояли да учи във военно училище, и според него оттогава се объркал 
живота му. По време на множество партии шах търсеше отговор на 
въпроса „Ако някой ти предложи ход, и ти го приемеш, кой носи отго-
ворност за последиците”. С времето той осъзна, че вече е пораснал и 
не е длъжен да приема предложенията им. Те се извиниха за грешки-
те, които са допуснали – неизследвани недоразумения, несъобраяване 
с неговото мнение, настояване да приеме предложенията им. В душа-
та му настъпи известен мир и той се концентрира към изработване на 
план за бъдещето. 

Важен резултат бе и осъзнаването на възможностите за избор на 
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ходове. Чрез тренировки на шахматната дъска клиентът превърна 
усещането за избор в устойчива структура на съзнанието си.

При изпълнението на цел 4. Създаване на приятелски кръг чрез 
шахматната игра Л.К.  тренираше комуникативни умения – инициа-
тива за покана на шах. 

Клиентът се научи да изисква спазване на правилата от другите 
играчи – в Колежа по семейни отношения изиска извинение от своя 
бивша учителка за несправедливо отношение в миналото.

Актуално състояние на случая
Клиентът не е хоспитализиран от 2009 г., в настоящия момент ра-

боти на граждански договор в ЦСРИ, настойчиво търси работа извън 
защитената среда. Поддържа добри отношения с майка си, баща му 
почина. Планира да се отказва от пенсията и от психиатрията. 

Насоки  за работа – да се подготви за живот без пенсия и без диа-
гноза.

Трудности по работата със случая
Втора криза през 2009 г. – „ще дойде ден, когато ще убивам хора”, 

иска да влиза в затвора, иска да си купи пушка и да застреля родите-
лите си и да запали къщата; втори период на клошарство.

Литература:
1. Даниел, Б. Психология и социална работа. Антология Социална 

работа. УИ „Кл. Охридски”, С, 2008.
2. Иванов, П. 1. Десет случая на Зигмунд Фройд – Катерина, наму-

сената млада сервитьорка, която се задушава; Дора, хистерична-
та унижена госпожица, която не говори и сънува странни съни-
ща; Човекът-плъх, които е потресен от жестокото китайско мъ-
чение; 2. В кабинета на Алфред Адлер – Суетният амбициозен 
алкохолик с налудните асоциации; 3. Терапевтичната практика 
на Карл Густав Юнг – Изоставеният от любовницата си офицер, 
който има силни болки в петата; 4. Из клиничната практика на 
Мелани Клайн с деца и възрастни – Фрустрираната дама, която 
се бои за гърдите си и сънува петифури; 5. Анализи и самоана-
лизи в практиката на Карен Хорни – Самоанализът на вдовицата 
Клер, изпаднала в болезнена зависимост от любовника си; 6. 
Психодинамичната терапия на Хари Стек – Шизоидната дама, 
която безделничи по цел ден и се чувства нещастна; 7. Два кли-
нични случая на Ерих Фром – Йосиф Сталин – клиничен случай 
на несексуален садизъм; 8. Пет клинични епизода в практиката  
на Ерик Ериксон – Четиригодишният Питър, който задържа фе-
калиите си и мисли, че ражда; 9. Клинични случаи, представени 
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от Виктор Франкъл. Приложна психоанализа, т. 3. ИК „Ахат”, 
Русе, 2012.

3. Марков, Ем. Егология. 2009.
4. Никитов, О. Когнитивен подход при едни случай на социална 

фобия. Бюлетин на Българска психитрична асоциация, бр. 2 от 
2000 г.
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ВЛИЯНИЕ НА РИТЪМА ВЪРХУ ХОРА С 
ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ

Валентина Христова – клиничен психолог и позитивен 
психотерапевт в Държавна психиатрична болница в с. Церова кория

В доклада е  представена интегрирана програма за работа с хора 
с психични разстройства, настанени в защитено жилище и дневен  
център към държавна психиатрична болница в с.  Церова кория. По-
сочени са дефицитите в преживяването на психиатричните пациен-
ти за време, описана е същността на хронотерапията – създаване 
на индивидуален ритъм в живота и синхронизирането му с ритъ-
ма на другите  хора. Изброени са промените, настъпили вследствие 
участието в интегрираната програма – по-редки и по-краткорайни 
кризи.

При хората с психични разстройства е нарушено преживяването 
за време и пространство. В редица сравнителни изследвания са  уста-
новени особености при преживяване на времето при хора с диагноза 
шизофрения, едни от които са :

• Нарушаване на денонощния ритъм  „сън – будност”;
• Нарушение на биографичната ориентация и хронология по от-

ношение на значимите събития в живота – раждане, учене, женитба и 
заместването им от други;

• При дълъг болничен престой се нарушава ориентацията за не-
говата продължителност и датиране;

• Може да бъде нарушена представате за ден, месец и особено 
за час;

• Минало, настояще и бъдеще са разбъркани и смесени заедно;
• Нарушен е събитийният комплекс промяна – преживяване, 

което рефлектира  в системата – „знак”  – символ  и започва да клони 
към символа;

• Личното простронство и дистанция са по-скоро удължени.

1. ХРОНОТЕРАПИЯ
Времевият дефицит при хора с шизофренна психоза стои в осно-

вата на една терапевтична методология, която за кратко проф. Попов 
от МУ Варна извежда под термина хронотерапия.
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Тази методология,  всъщност, не е отделен терапевтичен метод, а 
стратегия, която се осъществена в Държавна психиатрична болница в  
с. Церова кория и изгражда  терапевтично поведение, създава усвои-
мо пространство, в  което екипа, заедно с хората с психични пробле-
ми,  осъществяват промяната.

В началото за хората с психични затруднения  беше трудно и дори 
неприято да живеят заедно в едно общо пространство от семеен тип, 
опитваха се  да избягват разговорите и дейностите, които им се пред-
лагаха, за да запалят по цигара или идваха на сутрешна среща само за 
кафе. Това продължи около   месец. Усещаха се като непознати хора, 
събрани да живеят заедно, свикнали в болничните отделения да без-
действат и да търсят дребни удоволствия, а им предстоеше да влизат 
в ритъм и да правят множество неща заедно.

Първото и най-важно нещо за екипа бе да наименова случващото 
се – да обясни и изкаже всяко действие, за да успокои тревожността у 
хората – да ги събере заедно и да ги приучи да говорят за себе си, да 
се чуват и да бъдат заедно, изказвайки случилото се през предходния 
ден и споделяйки очакванията си за новия ден.

Първите дни  клиентите говориха малко и се чувстваха уморени, 
имаха нужда от  време, някои говореха, други стояха безмълмни и 
просто чакаха да свърши деня и да се върнат към обичайния си ри-
тъм. Всъщност, малко по-късно – след месец, екипът си даде  сметка, 
че се опитва с ентусиазъм да променя ритъм, граден  с години.

Клиентите говореха за  своето минало, което до този момент таяха 
в себе си, за  минали умения, които сега си припомняха и се опитваха 
да нагодят към новото, сякаш се опитваха да възкресят „забравения 
ритъм на предишния им живот” – да тръгнат „по следите на изгубе-
ното  време”  и да припомнят ритъмът на живота преди болестта. 
За едини от тях бе трудно, защото времето преди носеше дух на щаст-
ливи мигове, за други това беше травмата, за трети – изгубена любов 
и приятелство.

2. ЦИКЪЛЪТ КАТО НАЧИН НА РАБОТА В ТЕРАПЕВТИЧ-
НА ОБЩНОСТ
Идеята дойде от Колелото на живота на Захарий Зограф, изписано 

на църквата в Преображенския манастир. Тази картина обединяваше 
всичките ми търсения и различни теми, поставяни за обсъждане по 
време на работата в ДПБ.

В центъра на кръга в групата символично могат да се поставят 
различни теми, свързани с кръговрата – този на Водата, на Живота, на 
Земята около Слънцето, на Луната около Земята, на Душата, на Сезо-
ните, Веществообмена. И така всички те биват представени и  прежи-
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вявани през призмата на седемте жизненени процеса.
Тук като пример разглеждам темата за „Кръговрата на сезоните”. 

На първо време се прочитаха различни текстое свързани със сезони-
те, което захранваше ума с информация. Това се случва в тази част от 
дневната програма, която е посветена на Темата на деня, след което 
всеки приема по свой начин това, осмисля го и го представя в нещо 
свързано с изкуство – картина, склуптура, песен. За всеки то е нещо 
отделно, индивидуално, но споделено в групата дава ръст на нови 
способности у него и у другите проявяващи се на практика в ежедне-
вието, например в помощното стопанство на болницата. Едно съдър-
жание преминава от информация, през премисляне, до достигане на  
собствено заключение;  преживяването, пречупено  през чувствата, 
стига до активния акт на волята. 

Интересно бе да  се проследи как времето, отделяно за този акт на 
волята, се увеличава с всяка измината седмица.

При посторояването на програмата дефинирахме два типа време:
Цикличното време – като част от кръговрата на природата със 

своите знаци – обреди, картини, сезони – неща изначални, по които 
са се ориентирали нашите деди в природата. 

Линейното време, което е свързано с ежедневната подредба на не-
щата – нещата едно след друго в тяхната последователност.

Психичната болест често отделя хората с диагнози от линейното 
време и те свързват минало, настояще и бъдеще в един поток, без да 
ги дефиринцират.

Затова приехме работата със сезоните и годишния ритъм за фун-
даментална , защото природата навън заземява и определя, дава няка-
къв жалон за ориентация  в релността и на собствения  объркан свят 
по време на психична криза. 

Например темите, поставяни на занятията в Дневен център, свър-
зани с ежедневието, интересите и актуалните събития, възникват като 
съвместна идея на обслужващия екип и пациентите. Породените от 
тях впечатления имат възможност да се преживяват  в креативното 
ателие, а след това да се работи в градината, където на практика се 
упражняват научените знания, за да се превърнат те в способности. 
Също приготвянето на храна за себе си и групата от продуктите на 
собствения труд, заниманията по спорт и накрая сутрешните срещи,  
дават погледа назад и погледа напред,  структурират линейното време 
в главата  на човека с психично заболяване. Така той/тя имат възмож-
ност да подредят в паметта си това, което е било  вчера, което е  днес, 
което предстои и което е възможно  да се случи утре, също и очаква-
нията  за в бъдеще.

Важна част от сутрешните разговори се отделя на годишния ри-
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тъм и сезоните и обредите и фолклора, свързани с тях. Клиентите 
разказват истории от миналото за  празнуването на  съответния праз-
ник по техния край. Това е последвано от работа в градината или на 
разходка и те практически чувстват промените, които носи съответ-
ния сезон и ритуал. В  часовете по изкуства предават своето усещане 
за това, което са преживели. Картините и нещата, които се получават, 
се излагат в Дневния център, а с това  клиентите излизат от своята 
анонимност и стават хора със съответната си идентичност.

Друга важна част от деня се отделя на тренингите за повишаване 
на умения. Започнахме с прости неща като това  как да се обличат, как 
да се грижат  за добрия си  външен вид, как да си зашият дрехата или 
да си сготвят нещо набързо, за да преминем постепенно  към общува-
нето – общуването между  клиенти и екип, помежду си, с институци-
ите. Една от най наболелите теми   се оказа  за общуването с близки и 
стари познати, които ги приемат като ”болни и луди”.

Всеки ден се провежда дискусия по „Тема на деня”, която се води 
от различен специалист. В зависимост от интересите на специалиста 
се започна с най-близките до реалността теми от бита и общуването, 
за да стигнем до теми, свързани с театър, кино, литература, култура, 
биология, история, космос, религия. В началото темите се определя-
ха от специалистите, докато клиентите започнаха сами да поставят 
своите теми и сами да ги презентират пред групата и да подготят ма-
териали по тях.

Хората с психична болест сега  сами предлагат теми и говорят 
спокойно за чувствата си,  представят пред другите картините си и 
се опитват да работят с компютър. Без да  недоволстват, ходят в гра-
дината – като осъзнават значимостта на това занимание и неговата 
роля в процеса си на възстановяване. Дежурят седмично и приготвят 
храната за всички съжители, чистят столовата и помещенията, къде-
то спят. Интересното е, че днес действат като „смазан механизъм”. В  
началото бе необходим постояен контрол и напомняне, докато сега за 
кратко време се изградиха необходимите умения по поддържането на 
реда – създали са си свой ритъм.  

3. ПРОМЕНИТЕ, КОИТО НАСТЪПИХА
По отношение на болестта – кризите са все по-редки и по-крат-

котрайни. Все по спокойни са хората в групата – те вече познават 
силните и слабите си страни и търсят хармония помежду си. Докато в 
началото всеки внасяше собствената си личност и не се съобразяваше 
с другите колко време говори и дали извзема времето на другите, сега 
групата работи като тялото на  машина – участниците са толерантни 
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един към друг, спазват времето на определените занимания, самоу-
правляват се и не търсят постоянен надзор, инициативни са, предла-
гат идеи и път за осъществяването им.

Налага се ИЗВОДЪТ,  че ако създадеш един външен ритъм и го 
илюстрираш с различни подкрепящи го дейности, създаваш и един 
вътрешен индивидуален ритъм  за всеки член на групата, близък и 
разбираем и  за другите. Когато се  говори за всичко, което преминава 
през мисълта,  и то е споделено  с другите, участниците чуват и осъз-
нават, че не са сами. Тогава те са  по-малко тревожни за себе си и  „ми-
нимализират дразненията”. Душата на човека става по-възприемчива 
към динамиката на останалите край  него, както и към динамиката на 
природата и  световния живот. В хода на този кръговрат душата пре-
живява различни вътрешни изпитания, които излага в сруктурирано-
то пространство на групата, коята в един момент се доближава по 
функции до структурата на  традиционната общност. Тези прежи-
вявания на душата се  възприемат отново с усещането за свой осо-
бен личностен ритъм хармонично съотнесен със всеобщия групов 
ритъм и със световния ритъм и се излиза от омагьосания кръг на 
самотата. 
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РЕЗИЛИАНС ПОДХОД ПРИ КЛИЕНТИ НА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ С ВЛОШЕНО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

Яна Станева – докторант в СУ „Св. Кл. Охридски”, обучител, 
консултант, супервизор

Резилианс е хуманистична, еклектична, многофакторна концеп-
ция, която използва силните страни, за да се справя с травматични 
ситуации. Резилианс може да се разглежда като резултат, процес 
или подход при работата с хора с психични заболявания. Целта на 
това изследване е да се анализират ползите от използването на кон-
цепцията за резилианс при клиенти на социални услуги, които стра-
дат от психични заболявания. От анализа се стига до заключение, че 
подходът може да бъде използван при хора, страдащи от по-широк 
кръг от невротични разстройства. Резилианс наставникът може да 
се прилага и по отношение на хората с психични заболявания. Важен 
акцент при помагането е установяването на най-добрите умения и 
техники при работа с клиенти с влошено психично здраве.

Настоящата реалност на развитие и утвърждаване на социалните 
услуги в общността в страната, съобразно реализиране на Национал-
на стратегия „Визия за деинституционализация“ налага използване 
на нови адекватни подходи към хора с трудности. Това ще даде въз-
можност на специалистите да обогатят своите професионални компе-
тенции, за да отговорят по-адекватно на нуждите на хората, ползващи 
социални услуги. Един такъв нов подход, навлизащ в професионал-
ната общност в страната ни през последните пет години, е резилианс. 

Предмет на теоретичното изследване в настоящия доклад е из-
ползването на резилианс подхода при клиенти на социални услуги с 
влошено психично здраве. Целта на проучването е анализ на възмож-
ностите на резилианс подхода при хора с психично страдание.

В проучването ще се потърси отговор на въпроса може ли резили-
анс подхода да бъде използван при работата с хора с влошено психич-
но здраве и ако може кое е приложимо при тях.

1. РЕЗИЛИАНС – ВЪВЕДЕНИЕ
„Резилиансът у хората – способността да посрещнеш ударите на 

живота и не просто да оцеляваш, а да се развиваш и вървиш напред, 
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е идентифициран от професор Ема Вернер на остров Мауи. Тя осъ-
ществява продължителна изследователска програма, целяща да уста-
нови защо някои деца, израснали при на пръв поглед еднакви обстоя-
телства, се превръщат в наркомани, престъпници или стават жертва 
на психически заболявания, а други се справят добре, постигат успе-
хи в работните, социалните и емоционалните си отношения и живо-
та като цяло. Такива деца тя нарича „притежаващи резилианс“.“ (Н. 
Петрова-Димитрова и колектив, 2010, с.4)

През последните тридесет – четиридесет години има изявен инте-
рес към феномена „резилианс“ от изследователи от различни сфери 
– психология, психиатрия, педиатрия, социология, социални науки, 
медицина в страни като Англия, САЩ, Франция, Швейцария, Герма-
ния и др.

Изследователите насочват своя интерес към следните въпроси:
• Как индивидът може да устои на опасни и вредни житейски 

ситуации;
• Връзката между травматизма и последвалото изграждане на 

един хармоничен живот;
• Какво можем да научим от резилиентните деца, юноши и въз-

растни;
• Как изучаването на устойчивостта ще ни помогне за цялостно-

то разбиране на човешките реакции на стрес и травма;
• Проучването на факторите на резилианс с цел подкрепа на 

професионалисти и родители за изграждане на устойчивост у децата;
• Превантивна дейност с юношите за резилианс, относно избяг-

ване на асоциално поведение и престъпления; 
• Изясняване на био-психо-социалните основи на устойчивост-

та могат да подпомогнат усилията за превенция и интервенция, на-
сочени към подпомагане на индивиди да се възстановят от стресови 
събития и свързани със стреса разстройства. 

В България подходът резилианс беше въведен от Институт по со-
циални дейности и практики  чрез редица дейности и проекти, основ-
но чрез подкрепата на Фондация ОУК. Бяха проведени изследвания 
относно приложимостта на подхода в практиката на специалисти от 
социалните услуги за деца и семейства в риск и училища на терито-
рията на България. Концепцията беше развита, адаптирана и прило-
жена и чрез обучителни наръчници за професионалисти и родители 
под редакцията на проф. Н. Петрова-Димитрова - „Можем ли да на-
правим децата устойчиви“, „Резилианс – как да го открием“, „Рези-
лианс – как да го прилагаме“, „Училището – сигурно и дружелюбно 
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място за всяко дете, наръчник за учители“ и др. 
Теоретично концепцията за резилианс, на базата на задълбо-

чен анализ беше разработена и представена в страната ни от проф. 
Н. Петрова-Димитрова чрез академичната и дейност и в научните и 
книги и статии „Социална педагогика, или педагогика на социалната 
работа“, София, 2014 г., „Академичните полета на социалната педаго-
гика“, София, 2014 г. и др.

Екип от „Нов български университет“ реализира проект „Бамбу“ 
за резилианс при деца с подкрепата на Фондация ОУК. Беше направе-
но изследване с деца и младежи за това как те съумяват да се справят 
с и да преодолеят превратности и изпитания в своя живот в Етиопия, 
България и Непал. В обобщения доклад на изследването са изведени 
следните основни изводи: „Проучването също така подчертава забе-
лежителната издръжливост на децата и младите хора, изправени пред 
тези трудности – и на много от техните роднини. Резилиансът може 
да се открие в много от различните истории и разкази. Източникът на 
такъв резилианс често изглежда се съдържа във взаимоотношения, 
преживени като носещи подкрепа, окуражаване или вдъхновение. 
Повечето от децата и младите хора сякаш успяват да намерят някакъв 
източник на помощ. Но наблюдаваните и споделяните видове подкре-
па като че ли (неизменно) се различават като качество, надеждност, 
устойчивост, вид и произход.“ (Р. Гилигън, Е., П. Де Кастро, С. Ва-
нистендал, Дж. Уорбъртън, 2014, с. 36)

Резилианс като резултат, подход, метод, процес, и феномен съдър-
жа определени характеристики според изследователите му.

Резилианс като резултат и феномен
Резилианс като резултат и феномен е характерен за справящите 

се хора в различни травматични ситуации и възстановяването им по 
един по-добър начин. Според изследователите на феномена „резили-
анс“, той се среща значително често в реалността, т.е. голям процент 
хора са по-скоро справящи се и устойчиви на стресиращи и травмира-
щи житейски ситуации. (Н. Петрова-Димитрова, 2014, Б. Сирулник, 
2001)

Резилианс може да бъде илюстриран от следните определения на 
изследователи:

• „Резилианс може да се дефинира като способност да устоиш 
на изпитания, които могат да бъдат травматични с подновена сила. 
Резилианс включва адаптация срещу опасност, нормално развитие 
въпреки рисковете и самостоятелно възстановяване след травма-
тизъм.“ (M. Anaut, 2003, р.7)
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• Резилианс като феномен е „капацитетът да успяваш, да живе-
еш и да се развиваш позитивно, след като си преживял травматични 
събития, с една подновена сила. Резилианс включва адаптация срещу 
опасност, нормално развитие, въпреки рисковете и вътрешна устой-
чивост след травматизъм.“ (B. Cyrulnik, 1999, р.10)

• „Резилианс е способност на човек или група да се развива до-
бре, да продължи да се проектира в своето бъдеще, въпреки дестаби-
лизиращи събития, трудни житейски състояния, травматизми, поня-
кога тежки.“ (M. Manciaux, S. Vanistendael, J. Lecompte, B. Cyrulnik, 
2001, р.17) 

От представените определения може да се констатира изводът, 
че резилианс като резултат и феномен е характерен за справящите се 
хора. От тази гледна точка не би могло да се търсят резилиентни лич-
ности сред ползвателите на социални услуги с психично страдание, 
тъй като в повечето случаи те са загубили своето психично здраве, в 
следствие на преживяно травматично събитие.

Резилианс като процес 
Изследователите разглеждат резилианс и като процес с неговите 

характеристики като такъв. Това може да се представи със следните 
определения:

• “динамичен процес, обхващащ положителна адаптация в кон-
текста на значителни несгоди“. (SS. Luthar, D. Cicchetti,& B. Becker, 
2000, р.543)

• „процес, продължаващ целия живот, във взаимодействие меж-
ду индивида /социалната система/ и неговото обкръжение. Следова-
телно тази способност се променя в зависимост от конкретните усло-
вия и в зависимост от етапите на живота. Тя никога не е абсолютна. 
Никога нищо не е спечелено докрай, никога нищо не е загубено из-
цяло: в това именно се състои реализмът и надеждата на резилианса. 
Друга характерна особеност на резилианса е, че при него акцентът 
е поставен върху споделената отговорност между всички засегнати 
страни. Това определение е формулирано от обучителите по резили-
анс Стефан Ванистендал и Мишел Мансио.“ (Н. Петрова-Димитрова 
и колектив, 2007, с.18)

• „Резиланс не е индивидуална характеристика, в тесен смисъл, 
а на взаимодействието на човека с неговата заобикаляща човешка 
среда. Ние можем да конструираме резилианс от индивидуалността, 
след това в концентрирани кръгове, все по-големи, до ансамбъл от 
социални кръгове.“ (S. Vanistendael, J. Lecompte, 2000, р.159)

• Резилианс е „комплексен процес, резултат, ефект от взаимо-
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действието между индивида и заобикалящата го среда. И ключът към 
тази връзка изглежда е способността да изграждаш връзка с другия: 
няма устойчивост срещу всичко и навсякъде, и в никакъв случай сам, 
без да бъдеш в отношения.“ (A. Guedeney, 1998, р.16)

• „Във всеки момент резилианс е резултат от връзката между 
индивида сам със себе си и заобикалящата го среда, между отпечатъ-
ците от неговия минал живот и моментната ситуация в политически, 
икономически, социален, човешки план“. (M. Manciaux, 2001, р.19). 

В представените определения се констатират две основни харак-
теристики на процеса резилианс. На първо място това е динамичен 
процес, хората понякога могат да бъдат устойчиви, а друг път, след 
една травматична ситуация се възстановяват и функционират добре, 
след друга преживяват психично страдание. Втората характеристи-
ка е, че процесът е и резултат на взаимодействие на човека със зао-
бикалящата го социална среда и с него самия. Тук се открояват ня-
колко възможности за поява на процеса резилианс при потребители 
на социални услуги с влошено психично здраве. Хората с психично 
страдание в даден етап от живота си могат да станат устойчиви към 
последващи житейски превратности след създаването и насърчаване-
то на определени защитни фактори от специалистите. В зависимост 
от това какво е по вид психичното страдание, има ли психиатрична 
диагноза и каква е тя, човекът може да бъде подпомогнат от специа-
листа за общуване с другите, изграждане на връзка със значими други 
или общуването със самия себе си. 

Резилианс като подход 
Всеки един подход, за да бъде приложим при индивид, група или 

общност, трябва да бъде адаптиран към съответните им културни, 
психологически, етнически, икономически, социални и др. характе-
ристики. Тъй като представеният подход ще бъде прилаган в насто-
ящата реалност при клиенти на социални услуги в България ще ци-
тирам определения дадени от проф. Нели Петрова-Димитрова. След 
задълбочени проучвания, относно резилианс на различни автори и 
въвеждането и прилагането му сред специалистите в социалните ус-
луги в страната, тя дава следните определения: 

• „Резилиансът е хуманистична, позитивно ориентирана кон-
цепция, базирана на оцеляването, на устойчивостта и справянето, а 
не на проблема и трудностите, и страданието, което те предизвикват.“ 
(Н. Петрова-Димитрова, 2014, с.127)

• „Подходът резилианс обединява познание за хората, които се 
справят и развива идеи, концепции, интервенции, чрез които да по-
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могне на тези, които не се справят“. (Н. Петрова-Димитрова, 2014, 
с.127)

• „Подходът резилианс е по-скоро нагласа, отношение, разби-
ране“ от една страна, и „илюстрация на една еклектична концепция 
за социално-педагогическа работа“ от друга. (Н. Петрова-Димитрова, 
2014, с.119)

• „Резилиансът позволява да погледнем и се отнесем към чове-
ка, преживял тежка  травма, като към личност, към човешко съще-
ство, не като към жертва“. (Н. Петрова-Димитрова, 2014, с.127)

Изследванията са ориентирани към начините за поощряване на 
резилианс, кои са тези фактори, които помагат на човек да стане 
устойчив и как специалистите да помагат за резилианс при превен-
ция, терапия, интервенция на хора в риск. Адаптирането на подхода 
при хората с трудности в страната ни кореспондира с компетенциите 
на специалистите, работещи с тях. 

В България изследователи и практици от „Институт по социални 
дейности и практики“ дават следната мотивация за използването 
на подхода резилианс в нашата културна и социална реалност. 
“Парадигмата на резилианс ни предлага вдъхновение и рамка за 
интервенция и в социалната работа и в обучението. Резилианс 
подхода търси да научи от тези, които са били изправени пред 
предизвикателства и трудни житейски ситуации и са се изправили, 
оцелели са. Този подход не решава проблеми, но търси начини 
за придвижване напред към разрешаването му, градейки върху 
силните страни на индивида, групата, общността. Резилианс подхода 
мобилизира дори неангажираните да променят ситуацията си, 
окуражава израстването и демонстрира респект.“

 „Приемаме, че резилианс е способността на даден индивид или 
социална система да се развива и израства в много трудни условия. 
Тази способност е свързана с работа по предпазване и защита, устой-
чивост, изграждане отново и планиране в перспектива. В този си сми-
съл тя е в професионалните отговорности и компетентностите на раз-
личните специалисти, които работят както в областта на превенцията, 
така и на интервенция при хора, преживели травматични събития.“ 
(Н. Петрова-Димитрова и колектив, 2011г., с.6)

„Професионалистите имат нужда от подкрепа както за открива-
нето на силните страни в клиента и на подкрепящите го фактори в 
средата му, така и за приемането и уважението на посоката и облас-
тта, в която клиентът иска да ги приложи. Ако база на помагането в 
социалната работа стане онова, което „клиентът” вече сам е иденти-
фицирал като своя сила и като своя цел, мотивацията му да участва 
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в съвместната работа с професионалиста би била много по-голяма. 
Клиентът ще се радва на чувството, че “последната дума” е неговата.“ 
(Н. Петрова-Димитрова и колектив, 2011г., с.6)

Подходът резилианс може да бъде използван за превенция, интер-
венция, терапия, тъй като е насочен към силните страни на човек за 
справяне с травматични събития, възстановяване и функциониране 
по един благоприятен начин, като подкрепата към клиента е индиви-
дуализирана. Този подход, въпреки различията, кореспондира с мето-
дите на първичната превенция при хора с влошено психично здраве, 
а именно с развитие на устойчивост към стрес: „Основните методи са 
свързани с редуциране или премахване на причиняващия агент или 
повишаване резистентността към стрес: развитие на социални уме-
ния и компетенции, подобряване на самочувствието и развитие на 
стабилни социални системи за подкрепа.“ (В. Станчева-Прокопиева, 
2011, с.15)

Подкрепа на резилианс при хора с влошено психично здраве
Изследователите и практиците се обединяват около твърдението, 

че резилианс е мултифакторен подход, той е комбинация от външни 
и вътрешни фактори, ресурси на човека да се справи по един добър 
начин след травматично събитие в живота му. Ако специалистите по-
знават тези протективни фактори ще могат да ги използват за форми-
ране на устойчивост при клиенти с влошено психично здраве. 

Хората с влошено психично здраве страдат най-често от два типа 
психични разстройства – психотични и невротични, или с т.нар. пси-
хотични или невротични структури на личността. (д-р В. Сотиров, 
д-р Е. Генчев)

Като в зависимост от тези структури може да се планира и адап-
тира подкрепата за резилианс. „Докато за невротичната структура 
не следват особени изненади, това е и областта, в която Фройд е на-
правил толкова много, а и психоанализата е конструирана в известен 
смисъл като етиологично ориентирано лечение на неврозите, то за 
психотичната структура се открива един нов начин на мислене.“ (Е. 
Генчев, 2011, с.2) Тъй като концепцията за резилианс е еклектична, 
могат да се използват познанията от психоанализата и да се търси 
аналог във факторите спомагащи лечението и факторите на рези-
лианс. Като например представените от Ерих Фром конституцион-
ни фактори имащи отношение към терапевтичния ефект:

· Пациентът действително ли е достигнал дъното на своето 
страдание; Този фактор е проучван и от Фройд, а в концепцията за 
резилианс кореспондира с наличието на травма причинена от риско-
ви фактори за личността.
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· Пациентът да придобие или да има някаква представа за оно-
ва, какъв би трябвало да бъде неговия живот – някаква картина за 
онова, което той иска; В резилианс подхода това е факторът за пози-
тивна структура за бъдещето развитие.

· Сериозността на пациента; 
· Способността на пациента да прави разлика между банал-

ност и реалност; Тук връзка може да намерим с факторите – интели-
гентност, чувство за хумор. 

· Житейските обстоятелства на пациента; Това са всички за-
щитни и рискови външни фактори, които оказват влияние върху 
устойчивостта на човека. (Е. Фром, 2004, с. 42)

Съществува и друг благоприятен фактор за работа със силните 
страни на личността и готовността за промяна у хора с невротични/
тревожни разстройства, а именно: „Това, което отличава тревожните 
разстройства от психозите, е, че страдащите от тревожно разстрой-
ство никога не губят връзка с реалността, имат критично отношение 
към симптомите си (възприемат ги като страдание, като нещо, което 
им пречи), активно търсят помощ и никога не губят контрол върху по-
ведението си (независимо, че понякога страхът от загуба на контрол 
може да бъде водещо оплакване).“ (В. Сотиров, 2015, с.3)

При така представената ситуация на страдание на хората с невро-
тични разстройства е възможно специалистът да ги подкрепи в изгра-
ждане, търсене и подсилване на различните протективни фактори на 
резилианс. Изследователите на резилианс са достигнали до обособя-
ването на определен набор от защитни фактори.

 „В известната сред основателите на теорията за резилианс „Каси-
та“ (Петрова-Димитрова, Н. и колектив, 2007) отношението с другите 
и преди всичко отношението на приемане е в „основите на къщата“, 
база за личността, заедно с принадлежността към една обща социал-
на мрежа от семейство, близки, приятели, съседи и пр., които отново 
следва да се подчертае, не просто съществуват, а имат отношение на 
приемане към детето като субект на отношения, не като предмет на 
третиране (малтретиране).“ (Н. Петрова-Димитрова, 2014, с.120) Ме-
тодът наречен „Касита“ – къща на резилианс ще помогне на специа-
листите да подредят областите на подкрепа според тяхната йерархия 
при хората с невротични страдания. 

Предполага се, че психотичните разстройства у хората се отключ-
ват при „взаимодействието между  стресов фактор и съществуваща 
уязвимост (предразположеност) у индивида. Уязвимостта включва 
генетично предразположение или някои събития свързани с развити-
ето на конкретния човек.“ (З. Заркова, 2012, с.5) Това определение 
ни представя противоположна на резилиентната личност, където при 
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стресова, травматична ситуация човек е устойчив, благодарение на 
био-психо-социални фактори. 

Друго определение, което дават специалистите е:  „Психозите се 
отличават от останалите психични разстройства по това, че по вре-
ме на периодите на обостряне те водят до сериозно нарушаване на 
връзката на болния с реалността; възприятията и представите за себе 
си, околните и света, както и способността за самоконтрол са тежко 
нарушени.“(В. Сотиров, 2014, с. 3) Това определение трудно би се 
асоциирало с покрепата на АЗ областите на резилианс, когато лично-
стта има психотично страдание.

Тъй като концепцията на резилианс е оптимистична и казва, „нищо 
не е загубено докрай“ можем да търсим приложението и при хора с 
психотични разстройства. Ето какво казват представителите на Лака-
нянската школа: „Каква е психотерапевтичната позиция спрямо паци-
ентите с психотична структура. Както се изразява д-р Лакан психоа-
налитикът е в позицията на секретар на психотика. Това означава, че 
психотикът си служи с психотерапевта, за да организира своите опор-
ни точки, които му създават известна сигурност в изцяло несигурния 
негов свят. Подобна позиция на партниране заемат и някои психиатри, 
без да са имали специално психотерапевтично обучение опирайки се 
на собствения си опит. Това изглежда скромно, малко и недостатъчно, 
но понякога това прави разликата между един социално адаптиран 
субект и един психотик затънал в психозата.“ (Е. Генчев, 2011, с. 2) 
В т. нар. позиция на „секретар“ на психично страдащия човек може 
да бъде изпълнена и от резилианс наставника, чиято роля изисква 
един ансамбъл от качества и умения от специалиста.

Този „тютор“, наставник на резилианс се намесва в конструира-
нето и/или реконструирането на сюжета в живота на клиента. Някои 
специалисти предлагат да се направи разграничение между настав-
ник на развитието, който се представлява от родителските модели и 
наставник на резилианс, чиято роля е да даде на клиента /дете или 
възрастен/ други модели за изграждане на взаимоотношения, поради 
отсъствие или недостатъчност на родителските модели. (J. Lighezzolo 
et C. de Tychey, 2004, р. 83)

Според М. Мансио (2001, 2003), наставници на резилианс са хора, 
които имат доверие на децата, клиентите и на които децата, клиентите 
се доверяват, те реално стават „откриватели на компетенции, на ре-
сурси“ и се явяват един вид „предприемачи на резилианс“. Той уточ-
нява също, че тюторът „не се е самопровъзгласил като такъв“. Това 
може да каже резилиентната личност, понякога дълго време след: 
„това събитие там, тази среща тогава, тази личност там, промениха 
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моя живот“ и наставникът на резилианс, много често, не разпознава 
ролята, която е изиграл. Първата област на подкрепа на резилианс е 
свързана с изграждане на връзка на приемане със значим възрастен. 
Когато говорим за пълнолетни клиенти с влошено психично здраве 
можем да търсим ресурс в изграждане на такава връзка на безусловно 
приемане с така наречения „разилианс наставник“ и „тютор на рези-
лианс“. Това може да бъде както специалистът, така и човек с авто-
ритет и качества, който е показал отношение на разбиране, доверие и 
приемане към клиента.

Изследователите предлагат четири базови принципа за тютор, из-
ведени  въз основа на ретроспективни анализи на теми за резилианс, 
които да бъдат проучени в бъдеще:

• „Качества за емпатийно слушане и за афективност, които мо-
гат да премахнат чувството на самота на този, който страда.

• Капацитетът да се интересува от позитивните страни и да рес-
пектира и помага за укрепването на нарцисизма, за да се възстанови 
неговото самочувствие.

• Търпение и капацитет да не се обезкуражава пред трудностите 
за връзка с другия, който страда.

• Капацитет да използва алтруистичен подход и едновременно 
да въведе респект към фундаменталните забрани.“ (J. Lighezzolo et C. 
de Tychey, 2004, р.87)

Представените определения и компетенции за резилианс настав-
ник, показват възможността му да влияе  и на други зони на резили-
анс – изграждането на добро самоуважение, самочувствие у клиента, 
намиране на смисъл и развитие на определени умения за справяне. 

При качествата на тютора на резилианс прави впечатление необ-
ходимостта от определено отношение към клиента, а именно добро-
намерено, емпатийно и приемащо. Такова отношение е необходимо 
от страна на специалистите при подкрепа на резилианс у клиенти с 
влошено психично здраве. Ефектът на така нареченото „добро отно-
шение“ на специалиста към клиента може да видим в изследванията 
в практиката на Х. С. Съливан, в клиент-центрирания подход на К. 
Роджърс, който предлага „психотерапия чрез добро отношение“ и др. 
Положителният ефект на доброто отношение е изследван и доказан 
експериментално от Съливан. В отделението на болницата, където 
работи персоналът е бил инструктиран „да се държи по човешки на-
чин с пациентите“. „Равнището на случаите на непосредствено изле-
куване отбеляза забележителна промяна. Това, че тези пациенти не 
бяха малтретирани, не бяха оскърбявани, че към тях се демонстрира-
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ше отношение като към човешки същества, водеше до подобрението 
им.“ (Е. Фром, 2004, с.73)

Според Н. Петрова-Димитрова доброто третиране в най-голя-
ма степен зависи от отношенията, които са изградени в директното 
помагащо отношение. „Доброто третиране – уважение към човека; 
респект към всичките му потребности; разпознаване на страдание-
то, емпатия; афективна автентичност; придружаване; договор.“ (Н. 
Петрова-Димитрова, 2014, с.162) Такъв респект към нуждите на хора 
с психично страдание би бил полезен, ако тези нужди наистина са 
разбрани от специалиста.

М. Мансио и др. пишат за наличието на връзка между „доброто 
третиране“, „доброто отношение“ на помагащия специалист и на-
личието на резилианс у клиентите. „Едно поведение на добро отно-
шение към дете, юноша, възрастен, семейство в голямо затруднение 
съставлява фактор на защита и професионалистът, който действа по 
този начин е инициатор, покровител на резилианс. Доброто отноше-
ние, позитивен поглед, доверчив, но не наивен, отнесено към този, 
който страда, помага да се признае неговото достойнство на човешко 
същество, да се създаде или поне да се увеличи неговото собстве-
но уважение, основен елемент на устойчивостта.“ (M. Manciaux, M. 
Gabel, D. Girodet, C. Mignot, M. Rouyer, 2002, р.15) Принципът на до-
брото отношение към клиентите може да бъде приложим и при хората 
с различен вид психично страдание.

Изводи
От представения анализ в доклада могат да бъдат направени след-

ните изводи относно приложимостта на подхода резилианс при хора 
с влошено психично здраве:

1. При хора с невротично разстройство може да бъдат използвани 
методът за търсене на силните страни на личността чрез „касита“ и 
подкрепа на източниците на резилианс в зависимост от индивидуал-
ния случай във всяка от следните протективни области:

• Безусловно приемане; Изграждане на връзка;
• Откриване на значението и смисъла; Идеология и ценности;
• Някои социални умения и умения за разрешаване на пробле-

ми;  
• Самоуважение, някои положителни представи за себе си.
• Чувство за хумор.

2. Изграждане на връзка с наставник на резилианс може да бъде 
полезен за личности, както с невротични, така и с психотични раз-
стройства.

3.  Принципът на доброто отношение би следвало да се използва в 
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целия помагащ процес на хора с психично страдание.

2. СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА
Мария е на 18 години с новородена дъщеря Елена, настанени са в 

звено „Майка и бебе“ с цел превенция на изоставяне на детето. За Ма-
рия това е второ настаняване в услуга ЗМБ, преди две години е била 
в такава в друг град със сина си, който е взет с мярка „полицейска 
закрила“, поради риск за здравето и живота му, предвид симптомите 
на майката. Мария е ходила периодично до институцията, в която е 
настанено детето, за да го вижда. 

Жената е със силно изявени психотични симптоми, като парано-
идни състояния, агресивни и депресивни периоди. Не и е поставяна 
диагноза и не ползва медицинска терапия. 

Мария е от ромски произход, израснала е в институции за деца, 
не познава родителите си, нямала е никакви близки и не е изградила 
връзка със значим възрастен през детството си. Към момента на нас-
таняване тя поддържа добри отношения със специалист от предход-
ното звено „Майка и бебе“. Мария е кръстила детето си на тази жена. 
След проучване на тези взаимоотношения се констатира, че този спе-
циалист е изиграл важна роля в живота на Мария, повярвал и е, видял 
е ресурсите и и към момента беше най-голямата и опора. Това беше 
т. нар. резилианс наставник в живота. Мария поддържаше и отноше-
ния с бащата на детето и за тези отношения помагаше и резилианс 
наставника.

В звеното младата майка получи добро отношение по време на 
процеса на помагане. Социалният и работник изгради с нея профе-
сионално отношение на базата на доверие, автентичност и емпатий-
ност. По време на престоя и психотичните кризи намаляваха. Мария  
беше придружена в обгрижването, отношението и с детето и изграж-
дане на стабилна връзка с бащата, както от специалистите в звеното, 
така и от нейния резилианс наставник.

След шест месечен престой в услугата Мария и детето и отидоха 
да живеят при нейния партньор. В продължение на няколко години 
тя се обаждаше на специалисти от звеното, споделяше за това как 
се справя и изпращаше картички с благодарност по повод различни 
празници.

Това е илюстрация на един от т.нар. „обречени случаи“ на жена с 
психично страдание с един позитивен край, благодарение на резили-
анс фактори в живота на Мария, подкрепени от специалисти и близки.
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СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА РАБОТА С 
РОДИТЕЛИ НА ТИЙНЕЙДЖЪРИ В РИСК

Елена Гивечева – докторант по социална   педагогика в
СУ „Св. Кл. Охридски”, психолого в КСУДС - Пазарджик

   

Настоящият материал е насочен към работата със семейства 
на тийнейджъри в риск. Основната цел му е да представи  приме-
ри от социално-педагогическата практика, на базата на които се 
извежда и обуславя необходимостта от планиране на комплексна 
и адекватна подкрепа за родителите на тийнейджъри в риск. Раз-
глеждат се два подхода – системната семейна терапия и наратив-
ната терапия като възможни подходи при планирането на социал-
но-педагогическата работа. 

Франсоаз Долто посочва, че няма определена възраст за начало 
и край на юношеството; съществува само притегателна сила, която 
увлича младите във вихър, където всеки попада в различен етап, спо-
ред собствения си ритъм и индивидуалност. Тя обяснява периода на 
юношеството като етап на дълбока промяна, която е толкова важна, 
колкото раждането и първите петнадесет дни от живота на детето. 
Раждането е промяната, в която зародишът се превръща в бебе, което 
пък се  приспособява към въздуха и храносмилането. Юношата пре-
живява промяна, но не разбира какво точно се случва с него. За въз-
растните  това го превръща в неразгадан субект, изпълнен с тревога 
и колебания. Той е много чувствителен към критичните забележки 
на възрастните и ако се случи да бъде наранен дълбоко, раните ще 
сложат дълготраен отпечатък върху целия му живот.  Юношите се 
опълчват срещу всяка норма, наложена им  от външния свят, защото 
усещанията им са, че не биха им позволили да изразяват своята инди-
видуалност. Появяват се първите признаци на половото съзряване и 
на сексуалността, която първоначално се изразява основно в сферата 
на въображаемото. През този период на уязвимост някои тийнейджъ-
ри намират разрешение в депресията и крайния негативизъм. Промя-
ната на настроението, избухването, противоречивата емоционалност 
са само част от поведението на младия човек, който сякаш става глух 
за гласа, на който до момента се  е подчинявал.

Нашето общество не поставя ясни граници за край  на юношество-
то и начало на зрелия живот. Ритуалите, обуславящи този преход, чес-
то се свързват с края на училищното образование или навършване на 
пълнолетие. Ранните полови връзки, съжителства при някои етноси, 
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раждането на деца, поставят под въпрос възрастта, приета за предел 
на юношеството. Поставят се въпроси за промяна на възприятията ни 
за пълнолетие и зрелост. Няма единно мнение по въпроса. При ня-
кои етноси в България 13-14-годишните момичета са възприети като 
зрели жени и способни да създават семейства и да живеят самостоя-
телно. Педагозите обаче считат, че 15-16-годишните деца са все още 
несамостоятелни и имат нужда от подкрепа и помощ. Младият човек 
все още е социално-икономически зависим от родителите си и това 
му пречи да се превърне в една отговорна личност. Създават се пред-
поставки за „удължаване“ на периода на юношеството  и създаване 
на „закъснелият юноша“, който не може да превъзмогне периода на 
зависимост от родителите си. 

Съзряването на юношата и заемането на новите социални роли  
се възприема противоречиво от възрастните, чийто родителски модел 
все още не е адаптиран към променящия се тийнейджър. Общуването 
се затруднява, конфликтите зачестяват и се задълбочават. Повяват се 
кризи в семействата, често придружени с насилие и крайни забрани 
към юношата. В резултат от търсенето на своята идентичност някои 
от тях се впускат към наркотиците, проституцията, противообществе-
ните прояви и други, което ги поставя в групата „ деца в риск„ (Закона 
за закрила на детето: Чл. 2. Дете по смисъла на този закон е всяко фи-
зическо лице до навършването на 18 години; Деца, поставени в риск: 
чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски пра-
ва или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало 
без тяхната грижа; което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоа-
тация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или 
наказание в или извън семейството му; за което съществува опасност 
от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, инте-
лектуално и социално развитие; което страда от увреждания, както и 
от труднолечими заболявания, констатирани от специалист; за което 
съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 
училище.)

Казаното до тук налага планиране на модели за социална подкре-
па в практиката, които да спомогнат да се възстанови равновесието 
в семейството, което да позволи на юношата да заеме своите нови 
социални роли и в същото време да запази крехката връзка със своите 
родители. 

1. СЛУАЙ ОТ ПРАКТИКАТА – 1 
Ангелина е на тринадесет години. Живее с родителите си, една-

та си сестра и двамата си братя в малък град. Семейството е от 
ромски етнически произход. Майката е домакиня. Грижи се за деца-
та и дома. Бащата е работник. Ангелина е в шести клас, увлича се 
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по пеенето, мечтае да стане певица. В края на учебната година мо-
мичето казва на своята учителка, че през следващата година няма 
да посещава повече училище, защото „ще се омъжва“. Момичето 
съобщава новината с радост и се вълнува от предстоящото съби-
тие. Ангелина казва, че бъдещия й съпруг е от заможно семейство и 
родителите й много го харесват. Тя не може да продължи да ходи на 
училище, защото „хората ще говорят“, я тя вече ще е „омъжена“ 
и не е прието  да се среща свободно с други момчета. Семействата 
подготвят празненството. Ангелина е много щастлива. В проведе-
ните разговори с родителите те споделят, че те са взели това ре-
шение за своето момиче, защото момчето е от добро семейство и 
ще се грижи за нея. Всички нейни приятелки вече са „ омъжени“ и те 
смятат, че ако сега не се „омъжи“ Ангелина, то след няколко години 
ромската общност ще каже, че „нещо не й е наред“. Родителите на 
момичето са загрижени за нея, грижат се и за другите си две деца. 
Семейството на момичето е насочено за консултативна работа във 
връзка с нарушение на българското законодателство, чрез създава-
нето на предпоставки на въвличане на Ангелина в съжителство и в 
тази връзка нарушаване на нейните права. Родителите посещават 
социални консултации за повишаване на родителския си капацитет, 
информиране за възрастовите етапи на развитие и потребностите 
на децата в тези етапи. Момичето е насочено за работа с психолог 
с цел поддържане на стабилно емоционално състояние и оказване на 
емоционална подкрепа. 

Този случай от практиката поставя редица въпроси пред помага-
щия специалист, които той трябва да изясни преди да планира рабо-
тата със семейството – Момичето поставено ли е в риск? Нарушено 
ли е законодателството? Какво е моралното и етично измерение на 
родителското решение „да омъжат своето момиче“. Познаването на 
етническите традиции на общността и правилата и нормите в общ-
ността също е неизменна част от проучването на помагащия специа-
лист. Момичетата в ромската общност често биват „задомявани“ от 
своите родители като част от традициите на общността. Този период 
на създаване на семейство съвпада с периода на юношеството, в кой-
то тийнейджърът преживява деликатен и раним етап на изграждане 
на идентичност. Готово ли е младото момиче в този период да бъде 
съпруга, майка? Всички тези въпроси са част от социално-педагоги-
ческата работа с родителите, която  би си поставило на първо място 
гарантирането на правата на момичето, чрез формиране на адекватни 
родителски нагласи, стратегии и модели на поведение. 

2. СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА – 2  
Виктория е момиче на 16 години. Живее в малък град с родители-
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те и брат си. Преди  около две години заминава да живее  с баба си 
в по-голям град, тъй като е приета в езикова гимназия. Виктория е 
отличничка, мечтае да се занимава с дизайн. Майката на момичето  
е продавачка, бащата е работник в рудник. От около година отно-
шенията й с родителите са силно влошени. Причина за това е връз-
ката на Виктория с момче от семейство, което те не харесват.  В 
семейството ежедневно присъстват конфликти. В един от послед-
ните Виктория става жертва на физическо насилие от родителите 
си. Родителите и бабата на момичето полагат всички усилия, за да 
разделят Виктория и Камен. Камен е момче на 18 години, студент, 
отличник. Връзката им продължава от около една година. Родите-
лите казват „Ние направихме всичко за нея, искахме тя само да учи. 
Толкова ни разочарова“. 

Новите социални роли, желанието за независимост и експеримен-
талност на юношата, често се възприема като бунт и неблагодарност 
от негова страна към родителите. Те не осъзнават необходимостта му 
да премине през оспорването на авторитета им до изграждането на 
свои ценности, норми и правила, които да го превърнат в независим 
млад човек. Юношата заема различни социални роли – той е приятел, 
съученик, любим. Това би могло да доведе до сериозни конфликтни 
отношения с родителите, ако те не познават особеностите на този пе-
риод и не са адаптирали родителската си стратегия спрямо новите 
потребности на пораснало си „дете”.

3. ПОДХОДИ ЗА РАБОТА СЪС СЕМЕЙСТВАТА
Сферата на помагащите професии и социално-педагогическата ра-

бота със семейства изисква от специалистите да познават и разбират 
основните школи и подходи за семейна терапия и работа със семей-
ствата. Това им позволява да планират адекватна, ефективна и после-
дователна работа с тези семейства с цел преодоляване на трудностите, 
които те срещат в жизнения си цикъл. Възможни подходи за  работа 
със семейства са системната семейна терапия и наративна (постмо-
дерна) семейна терапия.  Изборът да бъдат разгледани именно тези 
два подхода е свързан с научния интерес на автора за разглеждане 
на социално-педагогическата работа със семейства на тийнейджъри 
в  риск, през призмата на наративната и системната семейна терапия. 

Теоретичната основа на системната семейна терапия е общата 
теория на системите. Системната семейна терапия разглежда систе-
мата (семейството) като функционално цяло,  изградено от отделни 
елементи, свързани и подредени в определен ред. Индивидът е част, 
елемент от семейната система. Семейната система  е целенасочена, в 
непрекъснато развитие и стремеж да постигне стабилност. За да бъде 
планирана подкрепа към семейството е необходимо да бъде познава-
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на цялостната система и функционирането на отделните й елементи. 
Създател на системната семейна терапия е Мъри Боуен. Представи-
тели на това направление са Мара Селвини-Полацоли, Луиджи Бо-
сколо, Джей Хейли, Салвадор Минухин и др. (Сапунджиева, 2014, с. 
316).  Моделът на системната семейна терапия предвижда намаляване 
на тревогата и емоционалното напрежение и увеличаване на самои-
дентификацията на членовете като основа за достигане до устойчива 
структура (Сапунджиева, 2014, с. 317). За примерни инструменти на 
системната семейна терапия бихме могли да посочим Генограмата, 
„Експерименти с отношенията“, Терапевтичния триъгълник и дру-
ги ( пак там,  318 - 319). 

· Генограмата събира данни за структурата на семейството и 
подсистемите в него, чрез използването на специализирани знаци и 
символи. Обследват се границите, ролите, отношенията, взаимовръз-
ките, митовете и ритуалите в семейството в рамките на няколко поко-
ления.

· Експерименти с отношенията – участниците в семейната 
система експериментират като встъпват в контакт с другия човек и се 
опитва да упражнява своята роля и участие. 

· Терапевтичен триъгълник – основана на идеята, че конфли-
ктите в семействата активизират ключови триъгълници, които да въз-
становят равновесието. Терапевтът би могъл да заема различни роли 
в тези триъгълници както с родителите, така и с детето; 

Системната семейна терапия предлага множество и различни ин-
струменти за планиране на социално-педагогическа работа със се-
мейства на тийнейджъри в риск. Тя разглежда индивида и неговото 
поведение като част от цяло и взаимосвързано с другите членове на 
семейството. Семейната система се разглежда като цялостно функ-
ционираща и поведението на всеки един нейн член е повлияно и 
свързано с поведението на останалите. Това налага планирането на 
цялостна работа със семейството и включването на всички индивиди 
с цял промяна във функционирането й и постигане на равновесие. 

Наративна семейна терапия е основана от Майкъл Уайт, социа-
лен работник, отдаден на идеята и делото на помагащите професии 
(Сапунджиева, 2014, с.320). В нея е залегнала концепцията за помага-
нето на индивида чрез въздействие върху неговите интеракции и мо-
дели за общуване. Базовата идея на наративната терапия е: не хората 
са проблем, а проблемът е проблем. Клиентът е поставен в активна 
позиция към своя проблем. Отношението към него е уважително на 
всеки етап от консултативната намеса. Пространството, което се от-
крива на клиента, дава възможност да се разглежда проблема в перс-
пектива, да търси ресурси в себе си и в средата си, както и да поема 
отговорност да променя ситуацията. 
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В заключение може да кажем, че периодът на тийнейджърство 
е особено важен за детето и неговото семейство, тъй като подлага 
на изпитание емоционалните връзки между отделните членове, ро-
дителските компетенции и влиянието на средата и връстниците. Со-
циално-педагогическата работа с родители на тийнейджъри в риск, 
изисква планиране на комплексна подкрепа за семействата, която да 
е базирана както на теоретичните подходи и направление за работа 
със семействата, така и на познаване на динамично променящите се 
изисквания на съвременното общество и света на юношите. 
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МОТИВИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СОЦИАЛНАТА СФЕРА
 

Ася Алексиева – психолог, клиничен социален работник,
председател на фондация „Трансформа”

Настоящият доклад изследва мотивацията за труд на работе-
щите по проекти служители в НПО в социалната сфера, както и 
факторите, които й влияят. Представени са изводи за по-успешно-
то управление на човешките ресурси, мотивирането на персонала и 
справянето със сериозните  препятствия, които не позволяват на 
НПО сектора да се засили. Предложени са насоки, с помощта на 
които да се преодолеят съществуващите трудности в предоставя-
нето на социални услуги за уязвимите групи хора. 

Необходимостта от засилване на неправителствения сектор в Бъл-
гария е въпрос, който широко се обсъжда. Съществуват много предиз-
викателства пред НПО, работещи в социалната сфера, за да придоби-
ят сила и устойчивост, позволяващи им да функционират ефективно, 
като две от тях са – липсата на квалифициран персонал и липсата на 
достатъчно добри услуги.

Ежедневно подобни организации се сблъскват с липса на мотива-
ция и позитивни нагласи за партньорство в името на предоставянето 
на добри социални услуги в общността, трудности в комуникацията 
с администрацията и други организации от НПО сектора, склонност 
към излишно бюрократизиране на контролните механизми и към до-
пълнително редуциране на одобрените занижени проектни бюджети,  
определяне на занижено проектно финансиране за социалните услу-
ги, които иначе администрацията не е в състояние да осигури. В край-
на сметка се наблюдава значително недофинансиране на социалните 
услуги, твърде много административна работа, проблеми за органи-
зацията-доставчик поради непознаване на спецификата на работа в 
НПО, водещи до трудно управление на организацията и демотивация 
на персонала.

След като са били свидетели на ежедневните трудности на кли-
ентите си, често част от служителите в социалните услуги заучават 
безпомощността на своите клиенти. Наред с други фактори, това кара 
служителите в сферата да са склонни да бездействат, тъй като иници-
ативността им е ниска, от друга страна са готови да пишат доклади и 
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да разкриват недостатъците на държавата, бизнеса и обществото като 
цяло. Въпреки че би трябвало държавната администрация и НПО да 
работят в партньорство, от няколко години насам общините пропус-
кат  своите задължения и допълнително затрудняват работата на НПО. 
Проведеното изследване откри и склонността на държавната админи-
страция да се опитва да комуникира с НПО като с администратори, 
вместо да използва експертизата им по подходящ начин.

Докладът е направен на база обзор на литература, свързана със 
спецификата и устойчивостта на НПО. Наблюдавани са социални ус-
луги, предоставяни в България и законодателството, свързано с тях, 
финансирането на социалните услуги и др. Използвани са даннии  от  
проведено емпирично изследване. 

1. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ 
СЕКТОР
Предизвикателствата, с които ежедневно се сблъсква НПО секто-

рът, са:
• честа липса на мотивация и позитивни нагласи за партньор-

ство в името на предоставянето на добри социални услуги в общност-
та,

• трудности в комуникацията с администрацията и други орга-
низации от НПО сектора,

• склонност към излишно бюрократизиране на контролните ме-
ханизми и към допълнително редуциране на одобрените занижени 
проектни бюджети,

• определяне на занижено проектно финансиране за социалните 
услуги, които иначе администрацията не е в състояние да осигури.

В крайна сметка се наблюдава значимо недофинансиране на со-
циалните услуги, твърде много административна работа, проблеми 
за организацията-доставчик поради непознаване на спецификата на 
работа в НПО, водещи до трудно управление на организацията и де-
мотивация на персонала.

2. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Работната хипотеза на това емпирично изследване бе свързана с 

въпроса дали финансирането на проекти в социалната сфера е ниско, 
занижено ли е заплащането на служителите и това демотивира ли ги. 
Проучвахме и дали спецификата на работа на НПО не е някакъв вид 
препятствие за ръководителите и какво е сътрудничеството между 
различните НПО в сферата както и качеството на комуникация между 
НПО и държавната администрация.

Описание на изследваните лица
Проведени са интервюта с двама управители на НПО, седем слу-
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жители в НПО, един експерт в проектната дейност,  един експерт от 
държавната администрация, както и с един доброволец.

Получени са отговори от 28 анкетирани, като анкетата е изпра-
тена на 40 специалиста в сферата от различни градове. Изследвани-
те лица са специалисти, работещи в социалната сфера, имащи опит 
в предоставянето на социални услуги за хора в уязвимо положение. 
Друго условие за участие в анкетата е участниците да имат опит в 
изпълнението на проекти, които са финансирани от държавата, както 
и от други  източници. За попълване на анкетата беше предоставено 
време от 2 седмици.

Метод на изследване
За да бъдат изследвани предположенията, бяха проведени полу-

структурирани интервюта с различни участници в процеса на пре-
доставянето на социални услуги по проекти. Участниците, с които са 
проведени индивидуални интервюта, са двама управители на НПО, 
един експерт в проектната дейност и един експерт от държавната ад-
министрация. Интервютата сдържат въпроси, свързани с въпросите, 
които стоят пред НПО сектора и трябва да се решат, последиците от 
нерешаването на съществуващите препятствия, възможните причини 
за привидното бездействие на НПО, препоръки и изводи. От проведе-
ните интервюта е използван този материал, който е свързан с мотиви-
рането на служителите в НПО в социалната сфера при изпълнението 
на проекти. Индивидуалните интервюта са проведени по телефон.

Проведено е групово интервю с екип на НПО, състоящ се от 7 
специалиста. Целта на интервюто е да се отговори на въпроси като:

- как се подготвя документация за кандидатстване по проект и кой 
участва, как се определя размера на заплатите и издръжката на услу-
гата?;

- какъв е смисълът на разкриване на нова услуга, ще се предложи 
ли нещо различно?;

- какви са отношенията с държавната администрация и какви са 
възможностите за водене на преговори?;

- може ли НПО да изиска нещо при воденето на евентуални прего-
вори с общината?

Проведената анкета съдържа 17 въпроса, чрез които се изследват 
поставените предположения. Въпросите са с множествен избор. Пър-
вият въпрос е многовариантен - за размера на получаваната заплата 
от съответния специалист. Останалите 16 въпроса  са на Ликертова 
скала – за  определяне на оценката на анкетираните относно различни 
твърдения. Участниците могат да дадат оценка, че са напълно съглас-
ни или обратното – че са напълно несъгласни в различна степен по 
зададените въпроси. 
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Процедура на изследването
Проведено е общо интервю чрез електронна кореспонденция със 

седем специалисти, работещи в НПО. Отделно са проведени инди-
видуални интервюто с другите специалисти, посочени по-горе. Ин-
тервютата са проведени по имейл и са взети предвид при обзора на 
литературата и обсъждането на резултатите, изводите и препоръките.

Анкетата е анонимна и е проведена онлайн, като всяко изследва-
но лице получава по имейл линк към анкетата с въпросите, които са 
подредени в случаен ред за всеки отделен участник. Резултатите се 
получават в отделен файл и след провеждане на изследването са спо-
делени с изследваните лица. Резултатите са обработени с SPSS, като 
е използвана дескриптивна статистика за описване на процентното 
разпределение на отговорите.

Няма контролна група. Анкетата се попълва индивидуално, он-
лайн в удобно за всеки участник време и място за около 10 минути 
чрез въвеждане на отговор на първия въпрос и отбелязване на сте-
пента на съгласие или несъгласие с предоставените твърдения, след 
което се предава, чрез натискане на бутон  „Изпрати”.

Резултати
Чрез изследване на поставените в анкетата и интервютата въпро-

си, се постигат няколко важни резултата. Един от тях е развенчаване 
на схващането, че НПО са толкова самостоятелни и просто не правят 
нищо; друго грешно схващане е, че работата на НПО за дадена „ка-
уза” е свързано с получаването на никакво или ниско заплащане и 
третата голяма заблуда е, че НПО и държавният сектор са опоненти.

Важно е да се намери начин да се подчертае, че държавната ад-
министрация и НПО сектора са равностойни партньори при изпъл-
нението на проекти в социалната сфера. Това знание може да повиши 
доверието между двете страни и да улесни управлението на проек-
ти, като намали бюрократизацията и подобри комуникацията между 
партньорите. Също така може да се повиши гъвкавостта на изпълня-
ващите проекти при взимането на оперативни решения. Адекватното 
заплащане би привлякло повече квалифицирани професионалисти в 
подобни организации. Изброените промени могат да доведат до при-
лагането на повече разнообразни техники за мотивиране на персона-
ла в НПО.

3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
Обучение на човешкия ресурс в НПО
Изглежда голяма част от екипите на НПО, работещи в социалната 

сфера, не са имали възможност да работят задълбочено по темата за 
управлението на една организация. Общата цел за повишаване бла-
госъстоянието на уязвими групи хора е събрала различни професио-
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налисти, които имат опит в директната работа с клиентите. За една 
успешна организация е необходимо да има и такива служители, които 
да умеят да се грижат за самата работа – управлението на човешкия 
ресурс, целите, дейностите и т.н.  Важна цел, която трябва да си по-
стави НПО, е обучение и развитие на човешкия ресурс. Съществува-
щите възможности на екипите и визията за необходимите им позна-
ния са следните:

• Планирането на изработване на стратегия – за намирането на 
място на полето на пазара. Например: предоставянето на социално-
правна помощ на хора с психични разстройства. Организацията може 
да се фокусира върху правната помощ за хора с психични разстрой-
ства. Необходимостта от такъв вид услуга е огромна и няма органи-
зация, която да я предоставя в дългосрочен и устойчив план. Добре е 
да се предлагат различни услуги, за да може НПО да бъде конкурен-
тоспособна и  да може да оцелее и да се развие. Тази цел може да се 
постигне чрез обучение на ръководителите на организациите в стра-
тегическо управление.

• Постепенно въвличане на нови хора в работата на органи-
зациите. Организациите трябва да се стремят да развиват различни 
дейности, с които да ангажират вниманието на специалистите, по-
тенциални членове на екипа. За това ще е необходимо създаване 
на подходяща система за признание и възнаграждения. Особе-
но важно е и знанието за управление на впечатлението, което доста 
хора в наши дни притежават и  както Даниел Фелдман и Нанси Клич 
казват: тези техники „… споделят една обща характеристика: те са 
откъснати от загрижеността за изпълнението и компетентността. Те 
насърчават хората да изглеждат като екипни играчи, докато в дейст-
вителност преследват отчетливо несътрудничещо поведение, учат ги 
много повече как да изглеждат така, сякаш имат власт (или умения – 
бел.автора), отколкото как конструктивно да я използват.” (Фелдман и 
Клич, 2002). Поради многото нашумели техники за писане на мотива-
ционно писмо, автобиография, външен вид и техники за управление 
на впечатлението при водене на интервю, е важно за интервюиращия 
да може добре да прецени кой стои насреща. В доста организации са 
се настанили хора, които добре владеят техники за управление на впе-
чатлението, но до там се простират уменията им. Затова много внима-
ние би трябвало да се отделя и на воденето на интервю.

• Съсредоточаване на усилията на определен екип в писането и 
управлението на проекти, тъй като това е главният източник на фи-
нансиране за НПО. Организациите трябва да се постараят да осигу-
рят финансова обезпеченост на определен екип, който да се занимава 
само с тази дейност, след като бъде обучен в писане на проекти. 

• Разработване на финансов план за поддържане дейността на 
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организацията. мислене в посока създаване на стопанска дейност, 
която да носи сигурност. Това е сложна задача, с която едно НПО 
трябва да се захване. Обикновено специалистите, насочили се към 
НПО имат различна нагласа, но е ясно, че бизнес – ориентирани слу-
жители да необходими и при нестопански организации.  Финансовата 
страна при подобни организации винаги е сложна тема. Решаването 
на този въпрос обикновено е за определено време, което подсказва, 
че трябва да се подходи по-обмислено. Тази задача е свързана отново 
със стратегически план на организацията и придобиване на умения 
за финансово планиране.

• Да се разработят процедури за прозрачност и отчитане на дей-
ностите – за да се избегнат нередности. Организациите с нестопанска 
цел често са критикувани за това, че въпреки отчетността – не пре-
доставят ясна информация за извършените си дейности. Трябва да 
се намери баланс между предоставянето на прозрачност и неуслож-
няването на работата на организацията, което е част от уменията за 
управление на организации.

• Изграждане на административен капацитет – изработване на 
подробни трудови характеристики, подбиране на подходящи хора, 
които могат и са мотивирани да развиват дейност за постигане целите 
на организацията и предоставяне на качествени услуги, разработва-
не на система за обратна връзка от клиенти и други заинтересовани 
страни. Тези дейности са свързани с умения за управление на чо-
вешките ресурси.

• Реклама и връзки с обществеността – изработване на сайт и 
страница в социалните мрежи, изграждане на партньорска мрежа. 
Един от общите проблеми на организациите, които се занимават в 
социалната сфера, е липсата на информираност и кооперативност. 
Рядко се организират събития, на които присъстват повече участници 
и разменят добри практики и информация. Промяната на този про-
блем би се отразила положително на много организации със сходна 
дейност. Тази цел може да се постигне чрез развитие на умения във 
връзки с обществеността.

• Обучение и квалификация на екипите. Обучение за социално 
предприемачество и иновативност. При възможност – осигуряване 
на продължаващо обучение и участие в различни събития за осигуря-
ване на непрекъснато учене. Гледане на хората като на „инвестиция”, 
както в подхода на японското управление. Ситуацията в България в 
сферата не е много цветуща. По-голяма част от хората, които пре-
доставят социални услуги не са добре квалифицирани и са останали 
със знанията, които са получили преди десетки години. Проблемът за 
намиране и наемане на подходящи професионалисти е всеобхватен.

• Обучение на доброволци. Хубаво е да се правят програми за 
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обучение на доброволци, които да бъдат консултирани, наблюдавани 
и подкрепяни от членове на персонала. Доброволците могат да с е 
включват на всякакви нива в работата на едно НПО.

• Поддържане на постоянна комуникация с клиенти за предос-
тавяне на качествени услуги. Изработване и редовно анализиране на 
анкети и обратни връзки от клиенти с цел съобразяване с техните нуж-
ди. До момента това представлява сериозен проблем на почти всички 
доставчици на социални услуги – от една страна законодателството 
е описало критерии и стандарти за структурата и предоставянето на 
различни услуги, без да са взети под внимание истинските проблеми, 
препятствия и нужди на ползвателите на тези услуги, от друга страна 
– самите доставчици не лобират достатъчно за промени в предоста-
вяните услуги, за да бъдат те наистина полезни и ефективни. Екипът 
трябва да има умения за изработване на валидни анкети и анализ 
на обратната връзка.

• Организиране на събития (конференции, семинари, отворени 
маси) за поддържане на добри партньорски отношения с други ор-
ганизации и засилване на позициите на организациите, работещи в 
сферата. Размяна на добри практики. До момента в България няма 
изградена мрежа на организации, които работят в сферата на психич-
ното здраве, което води до много ограничения. Тази дейност отново е 
свързана със специалността връзки с обществеността.

• Би било добре да се учреди Асоциация на НПО в социалната 
сфера, за да може да се чуе по-добре синхронизираният глас на раз-
личните НПО в България.

• Установяване и поддържане на международни партньорства с 
организации със сходни сфери на дейност. Това може да доведе до 
засилване на позициите на НПО в социалната сфера. Изграждането 
на международни партньорства дава възможност и за участие в по-
големи европейски проекти, което е допълнително предимство за 
организациите. За постигане на тази цел са необходими знания по 
международен мениджмънт.

Мотивиране на служителите в НПО в социалната сфера
На база проученото в национален контекст – от  наличния органи-

зационен опит по проекти и в резултат на гореизложената методика за 
проучване мнението на заинтересованите страни могат да се изведат 
следните изводи и препоръки: 

• Все още не са изяснени и приети ролите на участниците в 
сферата на социалната работа. Това е причина все още да няма до-
верие в НПО поради липсата на власт и тежест при решаването на 
важни социални въпроси. Вероятно поради неяснотата на ролята, 
нито една от страните не е достатъчно активна, за да започне значим 
процес на промяна в социалната сфера в България. Необходимо е да 
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се изясни и регламентира стратегията на партньорство между дър-
жавата и НПО, ролите и значимостта на участниците на национално 
ниво. Разпознаването на ролите и значимостта на НПО ще увеличи 
мотивацията на служителите.

• Работещите в НПО сферата и работещи по проекти не са адек-
ватно обучени и запознати с проектната дейност в България – по 
отношение източници и възможности на финансиране. Непознаване-
то на областта предполага затруднения и съпротиви при работа по 
проекти. Непознаването на проектите, по които работят, затруднява 
и демотивира служителите в НПО. Ако се предлагат по-конкурентни 
условия на труд, няма да е трудно да се намират достатъчно квали-
фицирани служители, които ще са запознати по-добре с работата по 
проекти в социалната сфера. Необходимо е да се повиши подготовка 
и полезните знания, те са ресурси, които ще дадат увереност и ще 
увеличат мотивираността на служителите за работа. Ръководителите 
на НПО трябва да подготвят предварително човешкия ресурс на упра-
вляваните от тях организации, за да могат да са конкурентоспособни 
и амбицирани.

· Заплащането в сферата е ниско и това не е удовлетворително за 
работещите. Условията на работа не са конкурентни – поради липса 
на добро заплащане и сигурност за продължаване на трудовите вза-
имоотношения след изтичането на определен проект. Това пречи да 
се привлекат и задържат квалифицирани служители. Би било добре 
бюджетите по проектите в социалната сфера да са съобразени така, че 
работещите да не получават занижени заплати. Могат да се прилагат 
различни схеми за гъвкаво работно време, за да се балансира коли-
чеството положен труд и полученото заплащане. Да се търси начин 
финансирането на проекти да се направи по-дългосрочно.

• Служителите в НПО работещи по проекти в социалната сфера 
не са много мотивирани. Въз основа на проведените интервюта се 
обсъди сериозен проблем – съществуващите социални услуги не са 
социализиращи и интегриращи, а напротив – изолират уязвимите 
хора и продължават да ги правят зависими. Т.е. социалните услуги 
не изпълняват това, което е заложено, заради начинът, по който са 
създадени. Това е голям демотивиатор за служителите. НПО трябва 
активно да поиска създаване на нови адекватни социални услуги и да 
участва в създаването на методиките за работа на тези услуги, нарав-
но с Агенцията за социално подпомагане. При създаване на методики 
за работа трябва да участват експерти с практически опит, а не само 
администратори, за да се обогати и осмисли по-добре представата за 
вида на социалните услуги.

• Ограничеността във времето за финансиране на проекти в со-
циалната сфера обезсмисля предоставянето на качествена социална 
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услуга, тъй като не може да се постигне устойчивост. Това демоти-
вира персонала, тъй като трудно се постига дългосрочна трудова за-
етост. Несигурността не привлича много квалифицирани служители, 
което е един от основните проблеми, посочвани в докладите на дър-
жавните институции. От друга страна краткосрочните проекти нама-
ляват доверието на ползвателите на услугата, тъй като те не получават 
необходимата подкрепа за достатъчен период от време. Трябва да се 
обърне сериозно внимание на стратегията на финансиране в соци-
алната сфера и финансовата подкрепа трябва да бъде дългосрочна, 
особено когато проектите са насочени към предоставяне на услуги в 
общността. 

• Държавната администрация не ползва пълноценно възмож-
ностите на НПО сектора, което води до неудовлетвореност и за двете 
страни. Непознаването на работата на НПО държавната админи-
страция компенсира с изискване на повече административна работа 
от страна НПО под формата на отчети, което обикновено нито води 
до по-добро запознаване със спецификата на дейността на НПО, нито 
до повишаване на качеството на извършеното. Прехвърлянето на съ-
щия модел администриране от държавата към работата на НПО не е 
ефективно. Решението е НПО активно да търси диалог с държавната 
администрация, за да покаже дейността и нуждите си, както и да се 
оптимизира работата на служителите си. Добре е да се намери адап-
тирана форма на отчитане, която да удовлетворява и двете страни, за 
да се намали демотивацията и нежеланието на служителите да из-
вършват необходимата административна дейност.

• Съществува високо ниво на конкурентност между НПО в 
сферата, което отслабва сектора. Липсата на подкрепа води до неудо-
влетвореност и напрежение между работещите в сектора, което се от-
разява негативно на тяхната мотивация за работа. Добре е да се води 
непрекъсната и смислена комуникация между участниците в НПО 
сектора, за да се поддържат добри колегиални взаимоотношения и да 
се съгласуват усилията на работещите в сферата. Обединените сили 
на различните НПО в сектора биха могли да доведат до качествена и 
смислена промяна, която да постигне заложените цели в програмите 
за развитие на социалните услуги и повишаване на мотивацията за 
труд. 

• Наличието на мислене за йерархичност между държавната 
администрация и НПО показва дисбаланс във функционирането на 
неправителствения сектор. Съществува огромно нежелание от стра-
на на много работещи в НПО да комуникират с държавната админи-
страция, тъй като се очакват непрекъснати критики, неодобрения и 
други спънки. НПО трябва да търсят активно участие при правенето 
на политики в социалната сфера и да не забравят, че са равноправни 
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партньори в съвместната дейност с държавната администрация. НПО 
трябва да са проактивни при комуникацията си с държавната админи-
страция. Добре е пораженческото мислене да се промени, тъй като е 
натоварващо и демотивиращо, а в много случаи е неоправдано.

• Мисленето, че работещите в сферата са високо мотивирани и 
няма нужда да се обръща внимание на този аспект, трябва да се про-
мени. Резултатите от изследването показват, че процентът на моти-
вираните хора в сферата не е висок. Необходимо е провеждане на 
обучения за мениджърите на НПО, които да научат как да въведат 
техники за мотивиране на персонала и подобряване и управление на 
културата в офиса, като например даване на конструктивна обратна 
връзка, делегиране на различни отговорности, предоставяне на бо-
нусна система и други, обсъдени в предишната точка обучения, свър-
зани с развитието на човешкия ресурс.

Промени в предоставянето на социални услуги
Един от най-сериозните проблеми при предоставянето на соци-

ални услуги е справянето с изолацията  и качественото използване 
на силните страни на хората в уязвимо положение. Описаните в Пра-
вилника за прилагане на закона за социалното подпомагане услуги 
всъщност не биха могли адекватно да предоставят на клиентите си 
начини за интеграция и социализация. Съществуващите услуги могат 
в най-голяма степен да събират хора със сходни проблеми и да ги 
изолират от обществото групово. Необходимо е да се преосмислят 
съществуващите услуги така, че да предоставят реална възможност 
за социализация. В този процес трябва да участват и държавата, и 
обществото.

Разбира се съществуват различни мнения сред служителите в 
НПО. Ето част от мнение на човек, желаещ да заеме ръководна по-
зиция при предоставянето на социална услуга в отговор на поставен 
въпрос за промяна на съществуващите услуги, които се предоставят 
на клиентите и условията на труд, предлагани на служителите, вклю-
чително за размера на заплатите:

„Говоренето съм го оставил на други, това са условията зада-
дени от държавната рамка. Ако някой има претенции – да  става 
законотворец и да променя нещата. Аз няма да „говоря“ за това и 
няма ни най-малко да разтягам локуми. Само да вметна – качество-
то  не се определя от цената и разходите за постигането на даден 
продукт, а от други фактори.”

Докато хора с подобни нагласи участват в НПО сектора, статук-
вото ще продължава. Разбира се, че има логика в казаните думи, но 
подобни изказвания би трябвало да се очакват от представители на 
държавната администрация.

Повечето пълнолетни, за които са направени социалните услуги, 
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са хора с някакви увреждания. Поради заболяването си, повечето от 
тази група са пенсионирани по болест от ТЕЛК и взимат символични 
пенсии. Този крайно недостатъчен доход обаче е сигурен и до голяма 
степен възпрепятства хората да се търсят и намерят работа, дори да 
не им е противопоказано да полагат труд. Наличието на ТЕЛК кара 
и голяма част от работодателите да се отдръпват от кандидатите за 
работа. Желанието да работят от друга страна, е едно от първите из-
исквания на клиентите на социални услуги, тъй като намирането на 
работа означава заетост, придобиване на значимост, интеграция и по-
вишаване на благосъстоянието. Подкрепата, която държавата оказва в 
този случай, е спорадична и твърде кратка – финансово подпомагане 
на работодателите за издръжката на служител с ТЕЛК в рамките на 
6 месеца.  Тъй като намесата на държавата не е обмислена до край, 
това, което се случва е, че като изтече половин година, единици от хо-
рата с увреждания остават на работното си място, докато всички дру-
ги биват освобождавани. Подходът трябва да се промени така, че тази 
помощ да е смислена и устойчива. Това може да се направи, като се 
избират подходящи кандидати за съответните длъжности, да се под-
помагат по-малко кандидати, но за по-дълго време, за да има време 
работодатели и работници да се опознаят и да се сработят по-добре. 
Ако не се предостави възможност за успешно и устойчиво намиране 
на работа, рядко ще се постига успех при работата с клиенти, а това 
неизменно води до чувство за неудовлетвореност и демотивация на 
служителите в НПО.

Устойчивост на социалните услуги в България
За да се постигне устойчивост на социалните услуги,  създадени 

по проекти, е необходимо:
1. Да се променят условията за финансиране на различни соци-

ални дейности по отношение на времето за изпълнение на проектите 
и последващата подкрепа на държавата. 

2. Би било добре при разкриване на социални услуги, да се пре-
достави време за разработване на услугата и при успешно изпълнение 
на проект, да се поеме ангажимент от страна на държавата за намиране 
на финансиране от държавния бюджет, за да се постигне устойчивост 
и служителите да са мотивирани да продължат работа след изтичане 
на проекта. В противен случай се постига повече неудовлетвореност 
както за ползвателите на услугата, така и за работещите в услугата. 
Единствената „полза” от краткосрочни проекти за предоставяне на 
социални услуги е възможността държавната администрация и НПО 
да отбележат в докладите си, че са участвали в изпълнението на даден 
проект.

3. Утежнените процедури за кандидатстване и администриране 
на проект, финансиран от държавата, са излишно препятствие, което 
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изразходва твърде много време. Би било добре кандидатстването да 
се направи на две стъпки, като само от одобрени кандидати се из-
исква пълният обем информация. Документацията, която държавна-
та администрация обикновено изисква в 3 или 5 хартиени копия и в 
електронен вариант, е свързана с подаване на всякакви декларации и 
уверения, които не са от първостепенно значение при взимането на 
решение за това коя организация може да спечели конкурс. Улеснена-
та процедура ще мотивира участие сред повече организации.

4. Отделно от това според съществуващите методики, издадени 
от АСП, за управление на социални услуги, за месечно отчитане се 
издават до 7 различни приложения, в които информацията от части 
се припокрива. Не е трудно да се направи една отчетна форма, която 
да събере важната информация и да не отнема толкова време, колкото 
другите седем формуляра. Служителите в НПО, предоставящи соци-
ални услуги споделят, че административната им работа отнема тол-
кова време, колкото и същинската им работа. Това означава, че зара-
ди изискването на попълването на многото различни отчетни форми, 
специалистите, предоставящи социални услуги, работят на половин 
капацитет. Тази ситуация демотивира служителите, като постоянно 
ги кара да се държат като администратори, вместо като такива, какви-
то са всъщност за клиентите си.

5. Наред с попълването на формулярите, от клиентите се изис-
кват множество подписи – при посещение на услугата, при проведе-
на среща с даден специалист, понякога при провеждане на групови 
дейности и това кара клиентите да гледат с недоверие, както и пречи 
на изграждането на добра връзка с тях. Това събиране на подписи за 
отчитане на извършена работа би могло да се промени така, че да не 
създава усещането за формалност и да придава допълнителна тежест 
на административната работа в сравнение с качествената работа меж-
ду специалист и клиент. 

6. Споделянето на конкретен опит от доставчици на социални ус-
луги би могло да разреши множество съществуващи спънки и други 
неергономични действия, които съществуват, тъй като правилата са 
написани от хора, които са добри администратори, но често са нямали 
практически опит при предоставянето на социални услуги и работата 
с хора в уязвимо положение и специфични потребности.

7. Държавата може повече да подкрепя НПО като предоставя по-
дългосрочно финансиране и методи за подпомагане на нестопански 
организации, като авансови плащания, гаранции при използване на 
финансови инструменти или отделяне на финансови средства. Рабо-
тещите в социалната сфера неправителствени организации, са изклю-
чително зависими от външно финансиране, тъй като не разпределят 
печалба. Работата по проекти изисква време за откриване на подходя-
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ща възможност, подготовка на документи, кандидатстване, изчакване 
на резултатите, подписване на договор и получаване на финансира-
не. По време на изпълнението финансиращите органи са свободни да 
правят финансови корекции и санкции, които трябва да се компенси-
рат от НПО. При приключване на проектите, които в България обик-
новено са в рамките на от една до три финансови години, финалните 
плащания се бавят и отново трябва да бъдат компенсирани от НПО.

8. Добре би било да се организират и популяризират повече обу-
чения за доброволци. 

9. Може да се лобира пред банкови институции за облекчени ус-
ловия за поддържане на сметки на НПО, да се правят данъчни облек-
чения за фирми, предоставящи сграден фонд и техника за НПО и др. 

10. Би било добре да се регламентира извършването и отчитането 
на доброволен труд като собствено участие (финансиране).

Липсва достатъчна подкрепа за НПО при намиране на финансира-
не от страна на държавата. Обществото и бизнесът не подкрепят дос-
татъчно НПО. Необходимо е  НПО и държавната администрация да 
могат съвместно да работят в посока публичност и информиране за 
смисъла и ползата от частни и корпоративни дарения, включване на 
доброволци и друг вид ресурси. За да започне съвместната работа на 
двата сектора, първо трябва да се решат по-базови проблеми, като ос-
ъзнаване на нуждата от съвместна работа и приемането на партньор-
ството като основната форма на сътрудничество между двата сектора.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резултатите от изследването показаха склонността на държавната 

администрация да оприличи НПО на себе си, като се отнася с тези ор-
ганизации като с администратори, което пречи на държавния сектор 
да използва по предназначение експертизата на служителите в НПО.

Изследваните предположения се потвърдиха и показаха, че запла-
тите в сектора са ниски, част от работещите в сферата не са напъл-
но подготвени и запознати с проектната дейност и комуникацията с 
външни институции и организации. Резултатите разкриха, че много 
от работещите в НПО не са се замисляли за условията на труд, които 
биха могли да ги мотивират. Установи се, че има голяма нужда от 
регламентиране и по-добро използване на доброволния труд, както и 
подкрепа от страна на държавния сектор при намирането на финан-
сиране под формата на проекти и дарения. Оформени бяха и няколко 
важни промени, които могат да се случат, ако се сдружат различните 
НПО в сектора. По време на изследването беше дадена подобна идея 
и намери отклик сред част от организациите. Интересно ще е да се 
проследи дали ще има развитие в тази посока.

В заключение може да се обобщи, че съществуват редица сериоз-
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ни предизвикателства пред НПО, работещи по проекти в социалната 
сфера. Съвкупността от разнообразни проблеми демотивира работе-
щите и създава усещане за безизходица. Комуникирането и обсъжда-
нето на проблематичните области е важна и необходима първа стъпка 
към подобряването на настоящата ситуация. Ако държавата се раз-
гледа като организация, в която ще се включи ново звено (работещи 
НПО), процесът трябва да се разглежда като преход, в който крайната 
цел е известна, но е необходимо да се промени съществуващата прак-
тика. В момента промяната е в начален етап, тъй като голяма част 
от участниците все още не осъзнават потребността от промяна. НПО 
секторът трябва да стане много по-активен участник в този процес, за 
да може да задвижи колелото.
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