
Здравейте колеги, 
 
От днес България е в извънредно положение и НИЕ трябва да бъдем отговорни и силни не само 
към хората, за които се грижим, но и за хората, с които работим. Именно затова се налага да 
променим и нашите действия и да покажем солидарност и загриженост към хората и цялото ни 
общество. Ето и какво предлагаме: 

 Стартираме Кампания: ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!  

 На 17 март публикуваме нашите истории, снимки и видеа, с хаштаг #ЩеСеСправим, като 
показваме нашата загриженост и действия по отношение на пандемията.  

 Мобилизираме се и всички се включваме според възможностите си в координиран отговор 
на потребностите на хората в тази извънредна ситуация. 

 
 
АПЕЛ НА КАМПАНИЯТА:  
 

 
 
 
ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО! 
 
България е в извънредно положение! 
Тази година Международният ден на социалния работник е на 17 март и съвпада с тежък момент, 
в който целият свят се бори с непозната пандемия, която застрашава най-уязвимите хора.  
 
Време, в което социалните работници и подкрепящите професии търсим решения кое е правилно 
и кое не, за да предпазим близките си около нас и да предпазим хората, за които работим, докато 
самите ние сме нападнати и унизени в професията си. Въпреки това ние продължаваме! 
Продължаваме да настаняваме деца и семейства в криза, да се грижим за хора с увреждания, за 
възрастни и болни хора.  
 
Днес трябва обединение. НИЕ трябва да действаме заедно и отговорно и да се справим заедно с 
това, което ни очаква!  
 
При криза слабите общности се разпадат, а мъдрите се обединяват и противодействат! Ние ще се 

справим заедно! 
 



Призоваваме всички социални работници и всички подкрепящи професии, граждански 
организации и социални услуги, да покажат какво правят, за да помагат на хората в нужда и как, 
мобилизирайки се, ще помогнем на българското общество да преодолее заплахата от  
коронавируса (COVID-19).  
 
Нека заедно с нашата общност да направим, така че:  
• Хората, за които полагаме грижи, да бъдат подкрепени възможно най-адекватно в новата 
ситуация; 
• Възрастните хора, хората със затруднения и увреждания да имат достъп до храна и лекарства; 
• Децата да бъдат защитени;  
• Бездомните хора, уязвимите, бедните да получат помощ; 
• Всеки, който се нуждае, да получи насърчение, емоционална и психологическа подкрепа; 
• Колегите, които помагат и са на терен, да бъдат защитени по време на служебни ангажименти; 
• Хората да бъдат по-информирани как да се предпазваме; 
• Всеки да има необходимото, за да може да се предпази и ограничи тази бързо развиваща се 
инфекция.  
 
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ, ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ? 
ПЪРВА  СТЪПКА 
1. Регистрирайте се за кампанията с регистрация на: https://forms.gle/whg9bv7Gu4v2Nmxt6  – това 
ще позволи да поддържаме оперативна координация; 
2. Разпространете/споделете тази кампания на вашата стена. Насърчете ваши колеги, приятели, 
потребители, съмишленици да участват в нея:  
https://www.facebook.com/groups/422410475225846/permalink/640773726722852/ 
напишете коментар в него или като използвате някои от посланията, които са по-горе, например: 
„ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО“ или др. 
3. Станете част от групата "За по-добра държава на децата": 
https://www.facebook.com/groups/422410475225846/ 
4. Сложете си рамка на вашата профилна снимка ето от тук  
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=816961528787090 

5. Подгответе свои послания и публикации и ги споделете; Бъдете особено активни на 17 март 

деня на социалната работа; 
6. Направете снимки с вас, вашите колеги, потребители или съмишленици с послания на лист 
хартия, с маски или ръкавици и ги разпространете във Фейсбук с хаштаг #ЩеСеСправим; 
#ПравимДобро и #НПО. 
7. Направете видео с ваше изказване или мнение на друг човек за услугата, за социалната работа и 
за това как се справяте в тази критична ситуация и ги качете във Фейсбук и тук в събитието. 
8. ПОМНЕТЕ - Всяко едно усилие е важно за това да обединяваме хората за да се справим заедно! 
Нека покажем какво правим като социални работници с призиви за дисциплина, отговорност и 
действия към другите по време на пандемична криза. Бъдете активни!  
 

Нека отбележим 17 март с маски и ръкавици на работното ни място или там където сме, като 

покажем, какво правим и какво сме правили НИЕ за хората и заявим нашата гражданска позиция. 
 
Социалната работа е професионална работа за смели и силни хора! Нека бъдем смели! 
 
ВТОРА СТЪПКА 
 

https://forms.gle/whg9bv7Gu4v2Nmxt6
https://www.facebook.com/groups/422410475225846/permalink/640773726722852/
https://www.facebook.com/groups/422410475225846/
https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=816961528787090
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%89%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%BF%D0%BE


1. Започнете да мислите за възможности и дейности за подкрепа в новата ситуация: 
- за вашите потребители и целеви групи 
- за включване в дейности за подкрепа за възрастни и безпомощни хора; 
- за провеждане на насърчителни дейности, оказване на емоционална подкрепа, консултиране и 
дистанционна помощ; 
- други идеи и действия, които смятате за полезни в тази ситуация.  
2. Включете се с конкретни предложения, координирано с колеги от цялата страна. 
 
Имайте предвид следните НАСОКИ или предложете вие ново направление на подкрепа: 

- Подкрепа за пазаруване и разнасяне на хранителни продукти: 1) допълване капацитета на 
социалния патронаж; 2. Идентифициране на нови нуждаещи се без бюрокрация за 
включване (защото социалния патронаж реално ще иска процедура за включване); 3. 
Специален фокус и издирване на хора от рисковите групи – хора с увреждания, хора с 
психична болест, самотни стари хора – тук някой може да работи по това да се издирват 
хората в нужда със списъци и адреси; 

- Подкрепа за осигуряване на защитни материали: 1) за социалните услуги; 2) за доброволци 
и за конкретни хора;  

- Съдействие за разрешаване на други проблеми на хората, социални съвети и 
посредничество; 

- Осигуряване на горещи телефонни линии – за хора, които имат нужда да поговорят и да 
разтоварят, да получат емоционална подкрепа; 

- Осигуряване на специалисти за по-специализирана консултация при необходимост да се 
помогне на някой по-сложен случай; 

- Организирана на дистанционни форми и дейности, които да разтоварват и помагат на 
хората да преодолеят паниката и притесненията; 

- Издирване и идентифициране на хора, които са в нужда за да бъдат подкрепени – през 
услуги, организации, социални мрежи; групиране на потребностите; насочване и 
координиране на подкрепата; 

- Събиране на актуална информация – подходяща за ситуацията, подготовка на съвети и 
насоки за действие – с цел подготовката на социални работници и доброволци за това 
какви съвети и насоки дават на хората; 

- Осигуряване на дистанционна супервизия за  ангажираните хора и доброволци – какво и 
как правят, какво и как говорят.   

 
ДЕЙСТВИЯ НА 17 МАРТ 

1. Споделяне на добри истории за дейността на социалните услуги и промяната в човешкия 
живот в деня на социалния работник: 

 Публикуване на снимка (селфи) или видео на социален работник с негово лично 
представяне и подходящо послание в контекста на настоящата ситуация – в личния профил 
с хаштаг на кампанията, споделено във фейсбук групата „За по-добра държава на децата 
ни“, както и на вашите стени. 

 Публикуване на снимка на социален работник заедно с човек, когото подкрепя или Снимка 
на човек, получил подкрепа и неговата история – в профила на организацията, споделено и 
коментирано от хора от екипа, споделено в групата „За по-добра държава на децата ни“, 
посочени са хаштаг на кампанията. На снимките нека бъдем с маски и ръкавици, за да 
покажем необходимостта от ползването на предпазни средства за защита и самозащита.   



 Публикуване на кратко видео със споделено обръщение от социален работник и 
подходящо послание – в личен профил или в профила на организацията, с хаштагове 
#ЩеСеСправим, #НПО и споделяне в групата „За по-добра държава на децата ни“; 

 Разказана хубава, човешка история – може да я споделите с организаторите на този емейл: 
office@nmd.bg.  

 
 
 

mailto:office@nmd.bg

