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Какво ни провокира да направим този 
проект

• Какво показват изследванията на НХЦ : „Деинституционализация 
– случаят България“ 
• Случаят „Иван“ 
• Как да помогнем на тези младежи не само в кариерното, но и в 
житейското ориентиране



Проект „Да осъществим (не)възможните 
мечти“

• Цели на проекта 
• Целеви групи 
• Структура на проекта 
• Направления дейности 
• Очаквани резултати



Обучение на обучители  - специфика

Използваният обучителен метод: създаване на среда, в която участниците 
да могат да използват опита от влизане в различни роли: на „обучаемите“ 
(за да могат да усвояват знания и умения), на „колеги“ с опит от работа с 
таргетната група, на „обучители“ , които критично да осмислят 
предложеното през призмата на обучител в съответната организация. 
Задачи на обучението – усвояване на: 
• знания по темите интеграция на младежите в общността, на работното 
място и в семейна среда чрез използване на (свои) умения и услуги, 
• умения чрез преживелищни упражнения, 
• умения за преподаване на получените знания и умения,  
• приложение на метода на проекта – „Лънди“.



Как да използваме възможностите на 
средата и как да се справяме с рисковете в 

нея
МЕТОДОЛОГИЯ 2



Методология 2
Екип на Методология  2 – „Не се боим от различието“ - НБУ 
Цел на Методология 2 - да стане инструмент за развитие на умения на младежите 
за: 
-  оценка на възможностите и рисковете на средата, в която живеят; 
- създаване на стратегии за използването на възможностите и справяне с 
рисковете на тези среди, 

- създаване на реалистичен личен проект за живота след напускане на държавната 
грижа. 

За кого е Методологията - за обучители,  специалисти, които работят с децата по 
техните лични проекти, за деца и юноши, живеещи в резидентни услуги .  
За улеснение, методологията озаглавява отделните текстове  „за обучители“, „за специалисти“, „за деца и 
юноши“ и ги обозначава в различни цветове.



Краен резултат 

Децата и младежите развиват лични проекти на базата на знания за себе си и 
за обкръженията и могат да отговорят на (възможни) въпроси като: 

1. Какво трябва да знам за средата извън услугата, което да ми помогне да се 
подготвя за живота в нея? 

2. Какво трябва да знам за себе си и за другите, за да мога да се адаптирам към 
средата, в която ще живея? 

3. Какво трябва да знам за себе си и за другите, за да мога да искам другите да се 
адаптират към мен? 

•  



Съдържание на Методология 2 и 
основания за него
1. Знания за развитието на хората: Его-психология , Теория на привързаността, Теория на 
травмата, Регрес и фиксация, Неглижиране/пренебрегване , Живот в резидентна услуга, 
Резилианс 

2/ Знания за очаквани трудности в интеграцията на хора, живели в услуги   
3/ Знания за видове „обкръжения“ с техните възможности и рискове 
4/ Методи за разработване на индивидуалните проекти на децата и младежите за живота след 
напускане на държавната грижа  в определено обкръжение (среда) 
5/ Методически указания за обучителите 
6/ Задачи и материали за специалистите при работа по индивидуалните планове на децата  
7/ Материали за младежи, които разработват своите лични проекти



Съдържанието за обучителите:  

• Тъй като обучителите трябва да подготвят екипи от специалисти, способни да прилагат  модела „Лънди“, те 
трябва да приложат същия модел към специалистите. Това е така, защото предаването на един модел може да 
стане единствено и само ако предаващият го е преживял. В противен случай обучението остава „на хартия“. 
Затова, методологията отговаря на (възможни) въпроси на обучителите, свързани с четирите основни 
компонента на модела „Лънди“: 

1. Как да предоставя безопасно пространство за участие на обучаемите?  
2. Как да подпомогна изразяването на възгледите им?   
3. Как да включа възгледите им в развитието на проекта и в работата по индивидуалните планове на 

младежите? 
4. Как да ги подготвя така, че техният опит да стане част от резултатите на проекта?  

•  



Съдържанието за специалистите:   

• Тъй като създаването на личните проекти изисква специалисти и деца да работят заедно, съдържанието 
на методологията отговаря на (възможни) въпроси на специалистите: 

1. Как да разбера по-добре детето/юношата, с когото ще работя? 

2. Как да създам такива отношения с него, които ще ни помогнат да работим заедно?  

3. Как да откроя  неговите силни страни и ограничения, които да ми помогнат да му партнирам, когато 
той създава своя индивидуален план?



Видовете „обкръжения“ с техните възможности и рискове, 
които младежите трябва да познават

•Различните обкръжения предлагат различни 
възможности за развитие на младите хора от 
услугите.  
•Тези среди обаче крият и рискове, които могат да 
нанесат травми. Затова обкръженията трябва да 
бъдат оценявани, както преди да се развие планът 
на всяко дете, така и в процеса на неговото 
реализиране.  



Видовете „обкръжения“ с техните възможности и 
рискове, които младежите трябва да познават

                                               

 

общността 

Работа, учене, здраве. 
Институции и услуги

Приятелската среда  

Средата на семейството 

средата на интимните  
отношения 

Младеж



ОБЩНОСТИТЕ

“Трябва да разберем какво са направили, как са го 
направили, какво са научили от това, че са 

действали по този начин, кой друг е бил въвлечен в 
това,  какви ресурси (вътрешни и външни) са 
използвали тези хора в своята битка за 
превъзмогване на трудностите.”  

(Saleebey, 1992a, р.172)



ОБЩНОСТИТЕ



ОБЩНОСТИТЕ

Дефиниции: 
• Общността се състои от хора, които са свързани или от обща територия, 
или от общи интереси и взаимоотношения.  Значителна част от 
самоутвърждаването на юношата става извън семейството чрез 
включването му в различни групи и общности и чрез влизането му в 
разнообразни социални роли.  

 - Общностите, към които родителите на юношата принадлежат. 
 - Общности на групата от връстници. 
• Чувството за общност се основава на усещането за принадлежност към 
групата, на значимост на членовете един спрямо друг и на наличието на 
общи интереси и ангажименти. 



ОБЩНОСТИТЕ

От гледна точка на индивидуалното развитие: 
 В юношеска възраст основният конфликт, който стои за разрешаване 
пред младия човек е търсенето на баланс между две противополжни 
потребности – потребността от самостоятелност и самоутвърждаване 
(автономност) и потребността от получаване на грижа, закрила и 
насърчение от другите (зависимост).  
- Кой съм?  
- В какво ме бива и в какво не ме бива?  
- Къде ми е мястото в големия свят на възрастните? 
 Потребността от принадлежност към по-голяма и значима група или 
общност става важна страна от опита за отговор на този въпрос. 



ОБЩНОСТИТЕ

Възможности, които общността дава на юноши от услугите: 
• ресурси за качествен живот, здраве и оцеляване; 
• чувство за принадлежност към група; 
• чувство за собствената значимост и полезност; 
• възможности за реализация на способностите; 
• нов социален опит, знания и умения.



ОБЩНОСТИТЕ

Уменията за живот в общности включват:  
А. Умения за самостоятелен живот като грижа за себе си; 
самоучвствие; справяне с трудности, разочарования и загуби; 
отстояване на себе си; критично мислене и др. 
Б. Умения за сътрудничество с другите като споделяне на идеи и 
чувства; адаптиране към различни роли и ситуации; отговорност; 
следване на правилата; търсене и предлагане на помощ; 
съчувствие и др.



ОБЩНОСТИТЕ

Рискове, които носят общностите за младежи от услугите:  
А. Рискове, които идват от индивида и живота му в услугите. 
Б. Рискове, които идват от самите общности. 
 Примери за: 
А. Прекомерна подозрителност или доверчивост; Затвореност и 
недопускане на близост или голяма прилепчивост и позволяване на 
злоупотреба. 
Б. Злоупотреба, криминализиране, насилие, серозни загуби, 
потисничество, изключване.



ИНСТИТУЦИИТЕ



ИНСТИТУЦИИТЕ

Дефиниции: 
• Институцията е установена форма на действие, организирано 
според общоприети принципи на поведение, която управлява 
важни области от обществения живот, която остава трайна във 
времето. 
• Колективно действие 
• Моделиране на поведението 
• Ограничаване и решаване на конфликтите 
• Предсказуемо социално взаимодействие 
• Достъп до ресурси и ценности



ИНСТИТУЦИИТЕ

Дефиниции: 
• Официалните институции са основани на писани правила, които 
предписват конкретни роли на участниците в социалното действие, като 
тези, които ги изпълняват, са преминали през институции за специална 
подготовка или са били избрани, посочени и т.н., за да упражняват тези 
роли. Формални институции са съдът, училището, политическите партии и 
пр. 
• Учреждението е държавна или общинска структура, създадена за 
постигане на определена цел или доставяне на определени услуги. 
• Услугата е действие, чрез което се помага на отделна личност или на 
група от хора да осъществят набелязани цели и задачи. Съществуват 
социални, здравни, образователни, бизнес, финансови и др. услуги. 



ИНСТИТУЦИИТЕ
Възможности, които дават институциите на юноши от услугите: 

 Различните публични институции са организирани около различни индивидуални 
потребности на гражданите. Голяма част от тях целят предоставянето на ресурси и 
възможности за подобряване на благополучието на всеки от тях.  

 Редица държави са педприели промени в политиките си, така че да продължат да 
съпътстват младия човек в първите няколко години извън институционалната 
грижа. В България също вече се създават такива услуги в общността, които да подкрепят 
младежите в периода на тяхната млада зряла възраст, за да имат равни с другите 
възможности за пълноценно реализиране в обществото. Този проект също помага 
специалистите да асистират на младите хора преди и след институционалната грижа, като 
ги подготвят в изготвяне на план за живота си и ги учат как да се предпазват от рисковете, 
които съпътстват социалните роли, в които те се очаква да влязат в зряла възраст.  



ИНСТИТУЦИИТЕ

Рискове за юношата при взаимоотношения с институциите: 
А. Рискове, които идват от юношата и живота в услуги 
Б. Рискове, които идват от институциите 

 Примери за: 
А. Занемаряване на физическото здраве, липса на подслон, на 
професия, задлъжняване и обедняване, прекрачване на 
обществените закони и правила. 
Б. Дискриминация, изключване, пренебрегване, корупция и 
злоупотреба, неинформираност, неангажираност.





Работа и работни отношения

6.3. Работа и работна среда – възможности, рискове и справяне с 
тях  
Работата предлага на хората роля в обществото, чрез която те се 
развиват и допринасят за развитието на обществото. За юноши, 
живеещи в услуги, работата развива нов идентитет на младия 
човек – такъв, който му дава възможност да излезне от капсулата на 
услугата и да се включи в живота на общността. Работата 
подпомага юношата да получи признание като компетентен човек, 
от страна на широкото обкръжение, чрез което да развие по-широк 
социален капитал (нови приятели и възможности за обучение и 
менторство), твърди (свързани с дейността) и меки (свързани с 
отношенията) умения. (Гилигън, 2018).  



Работата като преход към нови развития

Професионалистите е добре да преразгледат разбирането за 
хронология на развитието – работата следва обучението. Вместо 
това, те трябва да приемат, че работата може да стане повод и 
стимул за това човек да се върне към прекъснато обучение,  и да 
осъзнаят важността на опита, получен в прехода към живота на 
възрастния чрез доброволчество, стажуване, работа на половин щат. 
Затова е важно професионалистите да  обърнат внимание на 
хобитата и интересите като пътища към успешна работа с фокус 
върху това да се сверят реалистични ли са очакванията на юношите 
в тяхното упражняване (Гилигън, 2018).





Работната среда и рискове, свързани с нея
1. Нагласи 
2. Експлоатация 
3. Насилие 
4. Рискове, свързани с физическо оцеляване и здравословно състояние 
5. Липса на индивидуален подход 
6. Липса на менторство 
7. Нелегален бизнес  
8. Специфични рискове, свързани с определени професии 
9. Липса на развитие



Рискове, свързани с развитието на младите 
хора
1. Честа смяна на работни места.  
2. Контрол върху емоциите и поведението  
3. Трудност да се отлага удоволствието  
4. Липса на умения за преговаряне  
5. Отстояване на искания



Интимните отношения



Интимните отношения - дефиниция

• междуличностна връзка, която включва физическа и/или 
емоционална близост 
• чувството за физическа и/или емоционална близост и взаимна 

принадлежност 
• много близка емоционална връзка с друг човек в резултат на 

обвързаност, която се формира чрез познаването на другия и чрез 
изживяването на съвместни преживявания с другия 
• изисква диалог, разбиране на другия, прозрачност, уязвимост и 

реципрочност





Интимните отношения - рискове, свързани 
с контекста 
• Междупоколенчески различия и бързи промени в разбирането за 

понятията 

• Стигматизация – завтореност на социалните контакти и 
възпроизвеждане на определени модели на поведение 

• Недостиг на ниско-прагови и сензитивни към особеностите на 
групата услуги



Интимните отношения – рискове, свързани 
с развитието на децата и младежите

• Биографичен капацитет за установяване и поддържане на 
взаимоотношения на доверие 

• Травми, които „замразяват“ развитието



Интимните отношения – рискове, свързани 
с развитието на децата и младежите

• Въвличане във взаимоотношения (сексуални), които застрашават 
здравето и живота 

• Въвличане в псевдо-интимни отношения, които поставят 
младежите в ситуация на насилие и злоупотреба 



Семейство 



Семейство – дефиниция 

Група от хора, свързани или чрез кръвна връзка (чрез признато 
раждане), или чрез афинитет (чрез брак или друго 

взаимоотношение), или чрез съжителство (хора, които съзнателно 
са се договорили и съгласили да живеят заедно)



Семейство - видове

• Ядрени/нуклеарни – семейство, изградено от родители (майка и/
или баща) и техните деца; 
• Разширени – семейство, изградено както от нуклеарното 

семейство, така и от роднини от други поколения и роднински 
връзки (напр. родители на родителите, братовчеди, братя и сестри 
и пр.); 
• Семейство, изградено от един самотен родител (поради различни 

причини) и деца 
• Семейство по избор



Семейство - функции

• Създаване на връзка с друг човек на основата на взаимен избор, 
харесване, доверие 
• Възпроизводство на рода  
• Социализация на децата 
• Съхранение и предаване през поколенията на собственост и 

наследство от всякакъв вид (материално, статусно, духовно и пр.) 



С ем е й с т в о - р и с ко в е , с въ р з а н и с 
развитието на децата и младежите

• създаването и поддържането на отношения на интимност и 
доверие 

• липса на модел за семейство 

• недостатъчно развити умения за планиране и взимане на 
решения



Семейство - рискове, свързани с контекста 

• Контекстуални промени и разлика между поколенията 

• Различие в културните контексти 

• Стигматизация  

• Липса на услуги за хора над 18 години



Семейството – области за работа с 
младежите
• Здрави срещу нездрави отношения 

• Осмисляне на представата за семейство 

• Поемане на отговорност и отношения към по-слабите 

• Информация за бременност, раждане, грижа за новородено 

• Емоционална интелигентност 


