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Това изследване беше реализирано от екип на Сдружение „Деца и юноши”  в периода   
октомври - декември 2015 година в град София, в рамките на проект “Оценка на 
въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” на Сдружение „Шанс и 
закрила”. 

 

Благодарим на всички участници в изследването: представители на групи от хора в риск, 

с които работим, професионалисти, работещи в сферата на социалните услуги и защита 

правата на уязвими групи, както и представители на широката общественост - 

журналисти, представители на интелигенцията, бизнеса и партньори.  

Екип 

Мариана Писарска – Изпълнителен директор на Сдружение “Деца и юноши”  

Гергана Райнова – Социален работник в Сдружение “Деца и юноши”    

Иво Ванчев  - Психолог в Сдружение “Деца и юноши”     

Стоянка Ангелова - Сътрудник “Социални дейности”  в Сдружение “Деца и юноши”    

Николай Миланов - Социален работник в Сдружение “Деца и юноши”     

 

Изключителни благодарности на: Д-р по Социална работа Галина Маркова  и Д-р по 
Икономика Малина Славова – за знанието, което споделиха с нас, за 
професионализма, вдъхновението и напътствията. 

 

 

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на 
неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи 
от Сдружение „Деца и юноши” и Сдружение „Шанс и закрила”  и при никакви 
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище 
на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на 
Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.” 
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ЦЕЛИТЕ НА ИЗСЛЕДАВЕНТО  

 Да се оцени как помага мобилната работа на хората в риск. 

 Да се приложат на практика принципи и процедури за проучване на въздействието 

от работата на Сдружение “Деца и юноши” сред рискови групи. 

Сдружение „Деца и юноши” е създадено през 2002 година в служба на обществото и има 

задача да улеснява познаването и ползването на гражданските права и задължения на 

децата, младите хора и семействата в ситуация на риск. Екипът на сдружението помага на 

деца, младежи и семейства, които живеят и / или работят по улиците, или се намират в 

изключително трудни социално-икономически условия да придобият умения за справяне 

с житейски ситуации, с проблеми, свързани с образование, здравеопазване, пазар на 

труда, намиране на подслон.  

 

КОНТЕКСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното 

равнище за ЕС – през 2014 г. равнището на бедност е било 21.8%. Като най-уязвими групи 

са: децата, безработните лица и възрастните хора. 

По данни на Националния статистически институт/НСИ/, през 2014 г. 31.7% от децата в 

България са изложени на риск от бедност. Данните сочат че броят на бедните деца за 

2014 година е бил 377 300,   а относителният дял на тези, живеещи с материални лишения 

е 58.4%.  

През 2014 година 33,1% от населението живее в условията на тежко материално лишение. 

Линията на бедност за 2016 година, определена от Правителството е малко над 150 евро. 

Една от най-рисковите групи от социално изключване е ромската общност. По данни от 

последното преброяване на населението ромите остават третата по големина етническа 

група в България. Като роми са се самоопределили 325 343 души от българските 

граждани, като в София техният брой е 18 284. Реалният им брой се оценява на 

многократно повече, поради факта, че много представители от този етнос се 

самоопределят като българи. 

Сериозен проблем, пред който са изправени ромите, е нарастването на пространствената 

обособеност на тяхната общност. Концентрацията на роми в обособени квартали се 

увеличи през последните години. Тя обикновено води до социална изолация. Хората от 

тези общности често живеят при много тежки битови условия - без изградена или със зле 



 

Проект „Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера” се финансира в 

рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 –2014г.   

www.ngogrants.bg 

 

 

 

4 

функционираща водопроводна и канализационна система, нерядко – с нелегално 

прокарана електрическа мрежа или дори без ток. Трудно поддържат хигиената си, често 

срещат трудности при ползването на услуги, включително за придвижване до училище 

или лечебно заведения. Една от най-тежките последици от тази обособеност е 

влошаването на възможностите при търсенето и намирането на работа.  

Ромската общност се оказва сред най-уязвимите и по отношение на здравните проблеми 

в България, включително ХИВ и СПИН.  

В град София се намират места, които могат да бъдат наречени „джобове на бедност” или 

„уязвимост”, които са локализирани в части от квартал или местност/махала. В тези места 

се установяват най-бедните икономически мигранти, които  създават там лагери и гета.  

През последните години имаше тенденция деца от такива места да се настаняват за 

отглеждане в домовете. Основните причини са: бедност, трайна безработица на 

родителите, недостатъчен родителски капацитет, лоши битови условия и преценка от 

социалните работници за риск при отглеждането на децата.  

Част от тези общности са засегнати и от инжекционна употреба на наркотици.  Характерно 

за общността е, че този проблем  засяга цели семейства.  

България отчита най-високо ниво на млади хора на възраст 18-24 години, които нито 

работят, нито се обучават и не са обхванати от службите по заетост. 

Данните на НСИ от преброяването през 2011 г. показват тенденцията много млади роми 

да остават без подходящо образование, рано да напускат училище, или да не тръгват на 

училище. 

Все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 18 до 29 години) до 

целенасочени и качествени социални услуги в общността. 

Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред млади хора от 

по-ниските възрастови групи. Всяка година над 14 000 млади хора (14-29 г.) биват 

осъждани от българските съдилища. 

По данни на Държавната агенция за закрила на детето причините, поради които децата 

трайно не посещават училище, са: неизвинени отсъствия, слаб успех и социални/семейни 

причини. Липсват услуги за подкрепа и приобщаващо образование за деца в риск от  
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отпадане от образователната система, поради социално-икономически или културни 

причини.  

По тези проблеми няма осведоменост, изразена позиция на обществото, както и 

наличие на системен подход за преодоляването им. 

Анализът на Столична община, направен в Програмата за мерки в подкрепа на деца и 

семейства в уязвимо положение, на практиките и наличните социални услуги в София, 

показва, че Столицата не разполага с достатъчен ресурс, за да се достигнат и подкрепят 

големия брой деца и семейства, живеещи в риск на нейната територия. 

Като основен недостатък при предоставяне на социални услуги е очакването, че 

клиентът излиза от общността, за да потърси услугата, както и отдалечеността на 

услугата от общността, което е в конфликт с  характеристиката на ромската общност - че 

тя е много затворена и хората не допускат други хора отвън.  

Затова Сдружение „Деца и юноши” в продължение на повече от 14 години предлага 

социални услуги директно - в общността, които осигуряват включваща, приемаща, 

стимулираща среда за независим и пълноценен живот.  

 

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПОДХОД 

Екипът, извършил изследването, беше воден от основния въпрос на изследването: 

 

КАК ПОМАГА МОБИЛНАТА РАБОТА НА ХОРАТА В РИСК? 

 

За екипа беше важно да изследва какво може да  се научи от живота на деца и възрастни, 

от семейства в риск и общности, от съществуващите услуги и представители на широката 

общественост, което би допринесло да разберем „защо” мобилната работа е важна част 

от превенцията на социалното изключване на хора от уязвими групи. 
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Инструменти за събиране на данни: анкетни карти, интервюта и фокус-групи.   

Екипът разработи два вида анкетни карти.  

1. Анкетна карта за  администриране в целевата група, включваща хора от семейства в 

риск. (Приложение 1) 

2. Анкетна карта за професионалисти, които работят с хора от целевата група и за 

представители на широката общественост/в т.ч. журналисти, представители на 

интелигенцията и бизнеса, партньори и др./. (Приложение 2) 

И в двете анкетни карти е използвана 5-степенна Ликъртова скала, като: 

1 – „изобщо не” 

2 – „по-скоро не” 

3 – „нито да, нито не” 

4 – „по-скоро да” 

5 – „напълно да” 

(Подробни резултати от анкетните проучвания с конкретните въпроси – в Приложения 1 и 2) 

 

Участници 

В изследването участваха общо  78 души, както следва: 

Анкетирани:  45 души 

 24  - хора от семейства в риск,  

 21 - професионалисти и представители на широката общественост.  

Интервюирани: 8 души 

 5  - от семейства в риск, 

 3 - професионалисти, работещи в сферата на социалните услуги и извършващи, 

работа на терен сред рискови групи. 
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Фокус-групи: 3 

 1 - с представители на екипа на Сдружение “Деца и юноши”/социални работници, 

психолог, логопед, сътрудник социални дейности/: 6 участници 

 1 - с хора от семейства в риск: 11 участници 

 1 – с професионалисти, работещи в сферата на социалните услуги и служби, 

извършващи работа на терен: 8 участници 

 

Изследването следваше принципите на: 

 Анонимност 

 Конфиденциалност 

 Доброволност 

 Добронамереност 

 Предоставяне на вярна информация 

 Равнопоставеност на участниците 

 Запазване на лична дистанция 

 Ориентиране към дейност – свързване на изследователската работа и знанията с 

развитието на ефективни практики и политики 

 Стилът на изследването е разказвателен и изчистен 

 

АНАЛИЗ 

Основният използван метод беше анализ на съдържанието. Всяко интервю/работа във 

фокус-група бяха аудио-записани, транскрибирани и след това прочетени от двама 

членове от екипа, които независимо един от друг, регистрираха основните теми. Тези 

първоначални данни бяха обсъдени, докато не се постигна консенсус относно основните 

теми. Резултатите бяха сравнени с тези от анкетните карти и фокус-групи, за да се открият 

сходствата между тях. Бяха групирани в по-големи категории и представляват основата на 

заключенията от изследването. 
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ОСНОВНИ ТЕМИ 

 

Здравеопазване и здравна грижа  

Анкетното проучване сред представители на целевите групи показва, че 75 % от 

анкетираните посочват тази област от мобилната работа като eдна от значимите и 

важните. В анкетата Въпрос № 1, който отразява нагласите по отношение на търсене на 

съдействие за осигуряване на здравна грижа, е с усреднена стойност 4.17, което го прави 

втори по честота на отговаряне с най-високата степен 5 – „напълно да”.   

Темата „здравеопазване“ се отнася до слединте дейности на организацията: 

 изпълнение на заявки за записване или смяна на личен лекар; 

 водене на профилктичен стоматологичен преглед; 

 диагностициране на здравни проблеми; 

 превенция на нежелана бременност; 

 консултации за репродуктивно здраве;  

 намиране на конкретен специалист/Например АГ, Невролог, Психиатър и 

др./; 

 придружаване; 

 помощ за провеждане на лечение; 

 помощ за явяване пред ТЕЛК. 

Участниците във фокус-групата и интервюираните потребители на услугата, най-често 

говорят за това, че е много важно екипът от социални работници да ги съпътства и 

консултира при разрешаване на здравословни проблеми, най-вече на децата им или за 

превенция на на нежелана бременност. 

„Децата ни имат лични лекари и получават помощ. Ние може и да не получаваме, но 

децата – слава Богу – получават…” 

Майка, живееща в крайно тежки битови условия споделя, че социални работници, 

посещаващи я в дома й, са й помогнали изключително много в опитите да облекчи 

страданието на децата си. Дори в интервюто си тя казва, че не може да сподели 

проблема си с хора от общността, тъй като предразсъдъците, към това, което не 

разбират, са силни. Разчита, обаче, на екипа на терен да й помогне в разрешаването на 

тези проблеми – особено с внучката й, чийто личен лекар е в друг квартал на София и без 

съдействие, не би могла да го посети. 
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Друга майка споделя за екип на неправителствена организация, която също извършва 

мобилна работа: 

„… дойдоха на място, направиха проба МАНТУ. Разбрахме, че детето има 

туберкулоза – навсякъде бяха с мен и помогнаха детето да влезе в болница...” 

Едно от интервюираните лица е многодетна майка, чийто съжителстващ е в затвора. Тъй 

като е родила преди няколко месеца и е оставила детето си в дом за медико-социални 

грижи, решава, че не желае повече да ражда. Екипът на Сдружение „Деца и юноши” й е 

съдействал за гинекологичен преглед и поставяне на спирала, а в интервюто тя заявява, 

че е благодарна за съдействието, тъй като „не й трябват повече деца”.  

Участниците във фокус-гурпата от професионалисти говорят за това, че има много млади 

майки, които раждат, преди да са изградили родителски капацитет и да имат възможност 

да дадат адекватна грижа на своите деца. Те споделят мнението, че единствено 

мобилната работа може да адресира здравните проблеми на хората в риск, намиращи 

се в социална изолация. Необходимо е отиването на място при хората в риск.  

Интервюираните професионалисти говорят също за това, как точно да се подходи към 

хората в риск. Основният принцип, който трябва да направлява работата, според 

директора на неправителствена организация, която извършва мобилна работа, е 

приемане, а не оценка и осъждане: „Смятам, че контактът с хората директно на 

улицата, е много по-ценен, по-полезен и много по-допустим за тях. Това са хора, на 

които по принцип не се гледа с добро око от социалните и здравни служби. Говорим за 

хора, които сами не биха отишли в болница  - говорим за деца, хора от общности, дори 

психично болни. Като че ли за тях здравните проблеми са им най-малка грижа – ние 

сме хората, които им помагат с това”.  

 

Образование 

Анкетното проучване сред представители на целевите групи показва, че 91,67% от 

анкетираните посочват тази област от мобилната работа като най-значима и важна. На 

Въпрос № 2, свързан с образователните потребности, само двама от анкетираните 24-ма, 

са отговорили с„по-скоро не” и  „нито да, нито не”. 

Темата „образование“ се отнася до слединте дейности на организацията: 

 помощ за записване в детско заведение  - ясла или детска градина;  
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 съдействие в комуникацията с училищните власти - за получаване на отпусни, 

записване в друго училище, включително и на деца със специални образователни 

потребности;  

 достъпни неформални обучителни ателиета и в Център за социална рехабилитация 

и интеграция към Сдружение “Деца и юноши”,  който е разположен близо до 

домовете на семействата в риск,  така че  децата да нямат проблеми с 

посещаемостта; 

 гъвкави методи за работата с децата - предоставяне на всекидневна индивидуална 

помощ, съобразена с познавателните възможности и затруднения с учебния 

материал; 

 групови занимания. 

Участниците във фокус-групата с хора от общността, говорят, че екипа на Сдружението е 

полезен с това, че разбира образователните потребности на техните деца. От повече от 

двама родители чухме, че за децата им е много по-лесно и приятно да посещават 

Центъра към Сдружението за учебни занимания, отколкото училище – заради 

вниманието, което всяко от тях има възможност да получи. Родителите остават с 

впечатлението, че децата им по-добре разбират учебния материал, когато педагозите на 

Сдружението имат възможност да обясняват индивидуално или на малки групи от 2 до 5 

деца. 

„…Усещам, че им се обръща повече внимание отколкото в училище. Децата ви 

приемат като много близки. Този контакт им дава надежда за бъдещето. Аз съм 

сигурен, че като пораснат, ще си кажат: „Аз научих много от тези хора… ” 

В индивидуалните интервюта, проведени с представители на семейства в риск, в 3 от 5 

случая се наблегна на ценната и полезна практика, да се предлага неформално 

образование на деца в неравностойно положение. Една от интервюираните споделя, че 

едновременно с педагогическата грижа за детето му, е  оказвана социална и 

емоционална подкрепа. В интервюто си тя споделя, че тази подкрепа е била основната й 

мотивация да не убеждава дъщеря си, да изостави детето си.  

От интервютата с професионалисти разбираме, че настойчивите и постоянни действия от 

страна на екипите на терен, биха променили отношението на ромите към 

образованието:„ С много работа - директна работа на терен може да се повиши 

информираността по отношение на образованието. Млади хора в 21-ви век нямат 

желание да ходят на училище. Преди време образованието като че ли беше по-

голяма ценност в ромската общност.” 
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Търсене на работа и контакт с институции 

Анкетното проучване сред представители на целевите групи показва, че над 80 % от 

анкетираните посочват тази област от мобилната работа като eдна от най-значимите и 

важните. Въпросите в анкетата, отразяващи отношението на хората в риск към 

институциите и степента, в която разчитат на помощта екипа на Сдружение “Деца и 

юноши” в опитите им да комуникират адекватно с техни представители, са три. На 

Въпроси № 3 и №4, 21  души от анкетираните са отговорили, с  „по-скоро да” и 

„напълно да” . Що се отнася до Въпрос № 7: “Ако вие и семейството ви останете без 

подслон, доколко можете да разчитате на екипа за временно решаване на проблема – 

подаване на документи за общинско жилище или за временно настаняване в ЦВН?” - 

малко хора смятат, че биха могли да се обърнат към нас с молба за съдействие без 

никакви притеснения.  

Темата „търсене на работа и контакт с институции“ се отнася до следнте 

дейности на организацията: 

 предоставяне на информация по разбираем и подходящ начин; 

 съдействие за свързване с институции и работодатели, чрез изготвяне на 

документи; 

 юридическо  консултиране; 

 професионално ориентиране;  

 насочване; 

 придружаване и представяне;  

 лобиране. 

От интервютата с професионалисти разбрахме, че предимството от посещенията на 

терен/мобилната работа/ е, че законовите положения могат да бъдат обяснени на място 

на хората по достъпен начин – какви точно права и задължения имат, от какви помощи 

могат да се възползват, как да си търсят работа и т.н. Тъй като неграмотността може да 

създаде възможност да се злоупотребява с личните им данни, хората от семейства и 

общности в риск са недоверчиви, що се отнася до попълване на документи и поставяне 

на подпис. Когато обаче, мобилен екип социални работници, с които те общуват от дълго 

време и имат изградена доверителна връзка, ги придружава и им съдейства за подаване 

на необходимите документи, те се чувстват по-сигурни. 
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Задоволяване на базисни потребности 

Анкетното проучване сред представители на целевите групи показва, че тази област от 

мобилната работа остава eдна от значимите и важните – 79% от участниците са отгворли с 

„по-скоро да” и „напълно да” на Въпросите № 5 и № 6, свързани с предоставяне на 

материална подкрепа от страна на Сдружение “Деца и юноши”.  

Темата „задоволяване на базисни потребности“  се отнася до слединте дейности на 

организацията: 

 предоставяне на продукти и лекарства от първа необходимост; 

 предоставяне на дрехи и обувки, подходящи за възрастта и сезона; 

 друга специфична материална подкрепа, напр. мебели, ел. уреди и др. 

Тази дейност на Сдружението се прилага при налична възможност, в индивидуални 

случаи - след решение на екипа и стриктно договаряне с потребителите. 

Участниците във фокус-групата на предстатвители на целевата група изказаха 

благодарност, за получаваната материална подкрепа: “…и просто, помагали сте ми 

много…”. Но в същото време съзнават, че е тяхна отговорността да осигурят на децата и 

семействата си необходимите материални ресурси. 

Например в едно от интервютата беше казано: “…Мене животът ме е научил да се 

справям сам. Аз не обичам да разчитам на други хора. Всичко, което идва отстрани, 

аз съм благодарен. Мога да ти се оплача, че имам проблем, но всекой е длъжен да си 

оправя проблемите си. Никой не ми е длъжен. Ангажиментът си е мой…” 

Предоставянето на материална подкрепа е един от най-спорните въпроси, по който 

говориха професионалистите и във фокус-групата, и в интервютата.  За това докъде точно 

трябва да се простира материалната подкрепа -  по-какъв начин да се разпределя, кога и 

по колко да се дава, за да не станат хората, на които помагаме, зависими от нея. Почти 

всички професионалисти са единодушни, че материалната подкрепа може да бъде 

полезна, но само донякъде.  

Един от участниците във фокус-групата казва: „По принцип даваме на тези, с които 

работим. Ако дойдат странични хора, ги изслушваме и ги препращаме към центъра. 

…Аз смятам, че материалната подкрепа помага в началото за завързване на 

контакт.”   
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Мнението на един от интевюираните социални работници1 работещи на терен е: „Аз 

лично съм против раздаване на материална подкрепа. От друга страна, осъзнавам, 

че без нея нещата стават понякога много трудни – стига се до изоставяне на дете, 

влизане в порочен кръг. Същевременно съм много наясно, че само с материална 

подкрепа не може да се оказва помощ – тя трябва да е много базирана, с много 

твърди уговорки, трябва да се работи индивидуално – няма как да се подкрепи 

цялата общност. Трябва да се знае на кого се дава, кога се дава, как се спира; трябва 

да си сигурен, че човекът срещу теб много ясно го разбира. ” 

 

Емоционална подкрепа и разбиране 

Според анкетното проучване 50% от участниците са дали отговори „по-скоро да” и 

„напълно да”  на Въпросите № 8 и № 9,  свързани с психологическа подкрепа и доверие, 

и със споделяне  в случаи на насилие в семейството.  

Темата „емоционална подкрепа и разбиране“ се отнася до слединте дейности на 

организацията: 

 психологическо консултиране и помощ; 

 социално консултиране и индивидуални програми за социално включване; 

 беседи, който се провеждат на терен с хората в риск, относно това, как да 

подобряват грижата за децата си; 

 индивидуална емоционална подкрепа за децата. 

Във фокус-групата, проведена с представители на общността, беше получена обратна 

връзка за екипа на терен, че хората биха желали по-скоро “…да идвате по-често … за да 

се срещаме и разговаряме…Не е казано да ни носите помощи, да идвате за да знаем, 

че мислите за нас. За да се запазят топли отношенията. Подкрепата, общуването е 

най-важно. Много е важно в тоя живот да знаеш, че  има на кой да опреш рамо. 

Децата имат много нужда от такова внимание…” 

Във фокус-групата беше коментирано и това, колко е важно децата да получават 

разбиране и емоционална подкрепа: “…Те нас си ни знаят, но виждат, че и други хора 

ги приемат. И като идвате при нас в махалата, те много ви се радват. Децата ви 

приемат като много близки, като родители ви приемат. Те го усещат, че това го 

правите заради тях, не заради някой друг…” 
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Една интервюирана представителка на общността говори с изключително топли чувства за 

екипа социални работници и споделя, че ако не е било емоционалното осъзнаване, 

съпровождащо общуването с екипа на терен, навярно е щяла да изостави внучето си в 

дом за деца, лишени от родителска грижа.  Тя многократно казва и подчертава, че може 

да разчита на екипа за каквото и да било, заради това, че са я подкрепили в труден 

момент от житейския й път. …смятам, че много добре ми се отрази. На тяхната 

психика -на децата, също. Промениха се децата…” 

Друга от интервюираните майки пък сподели, че макар да има нужда от подкрепа, заради 

тежкото здравословно състояние на детето си, няма навика да говори за проблемите си и 

като цяло не мисли, че това е нещо, което може да споделя с екипа социални 

работници, извършващи работа на терен. 

По-голямата част от  хората, до  които изследователският екип се допита, не смятат, че 

емоционалните им трудности, конфликти в семейството, са нещо, с които би следвало 

да се занимава екипа от социални работници.  

Може да се допусне, че това се дължи до голяма степен на по-различния начин, по който 

функционират тези общности.  Те почиват до голяма степен на патриархални убеждения, 

според които уважението се заслужава с възрастта и полово-ролевите стереотипи са 

много силно утвърдени. Може да се твърди и че семейството като социална единица е 

затворена структура, и хората не се доверяват на външни хора като медиатори в 

проблемите им. 

Мнението на екипа е, че тъй като това са проблеми, свързани със срам и чувство за 

некомпетентност, хората избягват активно да говорят за тях. 

 

Доверителни отношения, чувство за автономност 

Участниците във фокус-групата с представители на общността са недоверчиви в 

общуването си с представители на институциите и непознати хора, в това число и 

неправителствени организации:„Има организации, които се възползват от нашата 

бедност и почват да ни зарибяват. Вие не го правите.” 

Както беше подчертано във фокус-групата, без създадени доверителни отношения е 

невъзможно да се работи с хора в риск: “…За мен е радост, че някой мисли за нас. И ни 

подкрепяте. И ни помагате в тежки моменти. Трябва по-редовно да идвате. Повече 

хора ще ви имат доверие и ще се отварят към вас…” 
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В интервюто със социален работник, извършващ работа на терен, също се казва: “…След 

като те виждат, че някой идва при тях и се интересува от техния начин на живот, 

те започват да се чувстват по-значими, придобиват самочувствие, и развиват 

социални умения и автономност…” 

По отношение на постигането на автономност, един от интервюираните участници казва: 

„Не сме зависими от помощта, която ни давате. Аз имам две ръце и два крака и 

всеки ден ям. Не мога днес да седна да те чакам да ми донесеш храна. Аз работя 

всеки ден.” 

 

Отношения и нагласи на широката общественост 

Анкетното проучване сред професионалисти и представители на широката общественост 

показа че 91% от участниците са дали отговори „по-скоро да” и „напълно да” на 

въпросите, свързани с оценка на това, дали работата на социалните работници на терен 

допринася за повишаване на обществената осведоменост по проблемите на рисковите 

групи и за адекватно отношение към тези проблеми. 

Като цяло те оценяват, че заради работата на социалните работници (включително на 

терен), са станали сензитивни към проблеми, свързани с деца и семейства в риск.  

От анкетното проучване сред професионалисти и представители на широката 

общественост,  и на двата Въпроса №2 и №3,  свързани с превенцията на изоставяне на 

деца в иституции, средната оценка е 4,23, което е индикатор, че според участниците 

мобилната работа е  много полезна. 

 

Българският език  

По време на фокус-групите и интервютата участниците говореха и за важността добре да 

се знае и ползва българският език. 

Самите представители на общностите от хора в риск отбелязаха с радост и гордост, че 

децата им са се научили свободно да говорят български език: “…При вас се учат. Не 

може да не говори български език. Трябва да знае в тази държава се говори на 

български. При нас се говори на цигански. Но тук се научиха да говорят на български. 

В къщи говорят на български и това ме радва…” 
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ИЗВОДИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОСНОВНИЯ ВЪПРОС 

 Една от темите, за която говорят всички участници в изследването е, че Сдружение 

„Деца и юноши” е организация, която има открит, позитивен, последователен и гъвкав 

подход към хората в риск – деца, млади хора и семейства.  

 Мобилната социална работа помага в най-висока степен в областите на 

образованието, контакта с институции и здравеопазването,  както и на родителите 

при укрепване на родителския капацитет, за да осигуряват адекватна грижа за децата 

си. 

 Всички участници оценяват положително и работата на Сдружението да „свързва” 

широката общественост с представителите на маргинализираните общности, като 

информира, разяснява и с търпение, и настойчивост се стреми към взаимно разбиране 

и зачитане правата на всички членове в обществото. 

 

ИЗСЛЕДВАНЕТО ПОКАЗВА, ЧЕ Е НУЖНО 

 Хората от групите в риск да бъдат подкрепяни в преодоляване на страховете и 

предразсъдъците си по отношение на това, какво представлява да си равноправен 

член на обществото, да изискваш и да поемаш ангажименти. 

 

 Да се повиши осведомеността на хората в риск за какви проблеми могат да се 

обърнат към центрове за социални услуги и до каква степен могат да бъдат 

адресирани тези проблеми. В тази връзка хората в риск е добре да допускат в по-

голяма степен представители на социални услуги, мобилни социални работници – 

така биха могли да получат различна перспектива за решаване на проблемите си. 

 

 Широката общественост да разбира и подкрепя работата на Сдружение “Деца и 

юноши” и други организации, извършващи работа на терен сред уязвими 

общности. 

 

 Мобилната работа да се инкорпорира, като необходим елемент от социалната 

работа, с цел превенция на рисковото поведение и за намаляване на социалното 

изключване. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 При ежедневната мобилна работа екипът на Сдружение „Деца и юноши” 

идентифицира много деца и семейства, които имат спешна нужда от подкрепа и 

социални услуги.  За разлика от подпомагането със социални помощи, социалните 

услуги за такива групи хора трябва да работят за преодоляване на социалното 

изключване, за развиване на умения и капацитет за интеграция и самостоятелност. 

“…все още има райони, които не са обхванати. Има толкова много смъртни случаи, 

инциденти с деца. В такива райони може да се извършва само мобилна работа. Дори 

когато им казваш: „Ела да си вземеш дрехи, обувки”, те не идват. Просто не могат 

да излязат от общността си.” 

 

 Все още хората от рискови среди са затруднени в това, да разпознават собствените 

си потребности и как да търсят помощ в решаването на трудни житейски 

проблеми. 

“…Хората не знаят към кого да се обърнат…” 

“…Хората нямат достатъчно институционална култура…”  

 Все още центровете за предоставяне на социални услуги са недостатъчно достъпни 

или не предлагат адекватни на търсенето/нуждите услуги. 

 

 Често хората, които биват подкрепяни от социални услуги, се оказват дългосрочно 

зависими от тях, което затвърждава чувството им за безизхоица и 

некомпетентност. 

 

 Всяка общност/група/индивид имат най-различни и специфични потребности, 

което изисква изключителна гъвкавост от страна на професионалистите работещи 

на терен. 

 

 В редица случаи мобилната работа се оказва единствената възможност за хората в 

риск и обществото да се свързват и взаимодействат. Тя не решава всички въпроси, 

но предоставя възможности за промяна. 

“…Мобилната работа е за всички…” 
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 Все още с голяма сила стои проблемът с „легалното съществуване” на хората от 

семейства и общности в риск. Все повече „маргинализирането”, „потъването в 

сенките” се превръщат не в противоречиви и политически обагрени термини, а в 

реална опасност. Тъй като повечето от тези хора живеят в незаконни постройки, 

често скупчени едни до други в „махали”, те не могат да поддържат адресна 

регистрация, имат проблеми с подновяването на документите за самоличност, 

съответно – регистрирането си в Бюро по труда. Издаването на документи  за 

самоличност за подрастващите им деца, които навършват 14 години, е още по-

сложно, а в доста случаи – напълно невъзможно. 

 

 Широко разпространено сред рисковите общности е схващането, че институциите 

са „негативно настроени” към такива семейства, че ще им вземат децата или могат 

да ги въвлекат в сложни правни ситуации, с които не могат да се справят. 

 

 Съществуват порочни начини хората от рисковите общности да се опитват да се 

възползват от социалната система, за да оцеляват. Един от тези начини е твърде 

честото получаване на ЕР на ТЕЛК за деца по повод едно конкретно белодробно 

заболяване. 

„…Не може 50 процента от децата да са с астма! Не може да се завишава 

изкуствено заболеваемостта, за да се източва държавния бюджет…” 

 

Екипът, извършил настоящото изследване, съзнава, че то има своите ограничения, но 

намира за изключително ценна възможността участниците в него, от перспективата на 

силните страни, да направят оценка и препоръки за бъдещата работа на Сдружение „Деца 

и юноши”, и да дадат своите идеи как мобилната социална работа да продължи да се 

развива. Самите участници по време на изследването изграждаха една друга представа за 

себе си – тази на изследователи, което допринася за развитие. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Проектът „Оценка на въздействието от дейности на НПО в социалната сфера”   се 

изпълнява от сдружение „Шанс и закрила” – Хасково, заедно с 3 пилотни НПО от 

социалната сфера:  сдружение „Деца и юноши” – София, сдружение „Гаврош” – Варна и 

сдружение „Център Мария” – Горна Оряховица. 

Въздействието  е главната причина за съществуване на една организация; то е онова 

значимо влияние, което оставяме след себе си. Способността на организацията да оцени 

въздействието от своята работа и да демонстрира ползите от нея за общността, в която 

работи, е ключов фактор за нейния устойчив успех.  

Проектът има амбиция: 

1) Да промени господстващата парадигма в оценяване на постиженията на 

организациите: от оценка на извършени конкретни дейности - към оценка на 

промени и ползи, които тези дейности създават;  

2) Да изгради капацитет на  НПО от социалната сфера да включват целевите групи, 

гражданите и институциите в оценката на въздействие от своята работа; 

3) Да създаде потенциал  организациите  да станат по-видими и признати от 

общностите. 

 

Основните дейности: 

- Разработване на  Методология за оценка на въздействието,  базирана на 

включване на всички заинтересовани страни в общностите, в които работят 

съответните НПО; 

- Апробиране на Методологията в пилотните  НПО; 

- Разработване на “Принципи и процедури за включване на целевите групи, 

гражданите и институциите в оценка на въздействието”; 

- Разпространение на резултатите чрез обучения на НПО от социалната сфера, 

публични събития, медии. 

Ползи от проекта се очакват за 33 НПО от социалната сфера; 50 представители на 

граждани и институции свързани с нея; над 234 представители на общностите, в които 

работят пилотните НПО. 
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