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Оценка на въздействието на услугата „Защитено жилище за 

младежи, напускащи специализираните институции” 
 

 

 

1. Описание на проекта 

Проектът „Оценка на въздействието  от дейността на НПО в социалната сфера” се 

изпълнява от Сдружение „Шанс и закрила”- Хасково, заедно с 3  пилотни НПО от 

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

сдружение „Център Мария”- Горна Оряховица. 

    Предвижда се осъществяване на следните дейности: 

 Разработване на Методология за оценка на въздействието, базирана на 

вклюването 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 оценката на въздействието”. 

 Разпространение на резултатите чрез обучение на НПО от социалната сфера, 

публични събития, медии. 

Целта на изследването, проведено от Сдружение „Гаврош”, е да се оцени с какво 

Защитените жилища, които се управляват от него, помагат на младежите да 

заживеят самостоятелно.   
Сдружение „Гаврош” предлага следните услуги:  

 Приют за безпризорни деца. 

 Център за работа с деца на улицата. 

 Защитени жилища за младежи, напускащи специализираните заведения. 

Екипът избра да изучи положителните промени, настъпващи при младежите, 

настанени в Защитени жилища (ЗЖ), тъй като тази услуга е най-новата, най-малко 

изучената от Сдружението, така и  нова за цялата страна. 

Неформалната обратна връзка показва, че услугата е успешна. За да се актуализира  

и подобри, е необходимо тя да бъде изучена, като се включи и гледната точка на нейните 

клиенти – младежите, които напускат институции. 

 

2. Контекст на изследването  

 

Сдружение „Гаврош” създаде Защитени жилища за младежи, напускащи институции 

през 2009г. Целта на услугата е да компенсира дефицитите в тяхното развитие, преминало 

в домове, да ги подготви за справяне с реалностите в живота. Тази услуга предоставя 

комплекс от социални услуги, свързани с реинтеграцията на младежи, които са напуснали 

институция или са от общността и нямат семейна подкрепа. Настаняването е за срок от 1 

до 1,5 год.  
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Програмата, която се следва в жилището, обхваща комплексно обслужване на 

потребностите на младежите: 

 Осигуряване на самостоятелност при задоволяване на базовите потребности – 

хранене, облекло, санитарно- хигиенни нужди;  

 Осигуряване на възможност за осъществяване на социални контакти. 

Психологическа подкрепа; 

 Възможност за включване в подходящо обучение: 

 Възможност за реинтеграция в семейна среда 

 Възможност за придобиване на умения и навици за самостоятелно справяне; 

 Възможност за започване на работа и устойчивост на работното място; 

 Възможност за съжителство с други младежи и хора в жилищна среда; 

 Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална изява 

на способностите на всеки младеж; 

 Консултиране, придружаване, посредничество на младежа; 

 Административни услуги – оказване съдействие на младежите при издаване на 

документи за самоличност, съдействие при контакти с институции.   

Защитеното жилище се намира в два апартамента в жилищен блок в ж.к. Възраждане 

- гр.Варна. В близост има удобни транспортни възли, районът разполага с възможности за 

социални контакти. Градът е голям и предлага различни варианти за образователни и 

професионални занимания, включване в обучения и намиране на работа. Младежите, 

които постъпват в жилищата, често са от други населени места и нямат познания за 

градската среда.  

 

3.Изследователи   

 

Изследователи са доц. д-р Пенка Стоянова, председател на сдружение „Гаврош” и 

Гергана Енчева- психолог. 

 

4. Изследователски подход 

 

Беше избран подходът на търсене на подобрения чрез позитивното участие на 

ползватели на ЗЖ, работещи в тях и социалното им обкръжение. 

Обсъден беше проблемът, свързан с това, че изследователят е основател и 

ръководител на ЗЖ. Изказано беше общо становище за възможно най-ефективно 

преодоляване на субективността при провеждане на изследването и анализа на получената 

информация.   

Подходът на екипа беше определен и от спецификата на основния въпрос на 

изследването: С какво Защитените жилища помагат на младежите да заживеят 

самостоятелно? 

Изследователският екип взе решение проучването да се проведе чрез използване на 3 

фокус групи, 40 анкети/ 16 с младежи ползватели и  24 с граждани/ и 8 индивидуални 

интервюта - с журналист, представител на Дирекция „Социално подпомагане”, 

преподавател, кмет, представител на НПО от Варна, отговорника на ЗЖ, младеж от ЗЖ, 

работодател.   
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5. Методология  

          5.1 Инструменти за събиране на данни 

 

Източниците за събиране на данни:  

  Документацията на Защитеното жилище – регистър на младежите, ползващи 

Защитено жилище, регистър на младежите, напуснали Защитено жилище, протоколи, 

трудови договори, лични досиета на настанените, месечни и годишни отчетни доклади 

пред Община Варна. 

  3 фокус групи – с екипа на Сдружение „Гаврош”, с младежи, настоящи и бивши 

ползватели на услугата и със съседи. 

  8 дълбочинни интервюта с потребители, социални работници, служители, 

журналисти и други заинтересовани страни. 

  40 анкети с граждани и ползватели на услугата. 

Въпросите за дълбочинните интервюта и фокус групи 2 и 3 бяха избрани по време 

на срещата на първата фокус група – екипа на сдружението. Тогава се уточниха и групите 

за анкетиране, източниците на информация, участниците в изследването. 

Въпросите за Фокусна група 2 – младежи: 

- Кои са най-важните неща, които научи по време на престоя си в ЗЖ? 

- По какъв начин търсиш работа ? ( Какви са бъдещите ти планове?) 

- Опиши контактите, които изгради по време на престоя в ЗЖ ( посещаваш ли 

социални, спортни, културни мероприятия, имаш ли и какви приятели и т.н.); 

- Как се промени животът ти в/ след ЗЖ? ( опиши личност, която ти е повлияла/ 

помогнала). 

Въпроси за Фокус група 3 – съседи: 

- Смятате ли, че ЗЖ наподобява семейна среда? 

- Приемате ли живущите в ЗЖ младежи като пълноценни съседи? 

- Имате ли желание да помагате на младежите и с какво? 

- Виждате ли положителна промяна в поведението на младежите след 

настаняването им ЗЖ и бихте ли ги препоръчали на Ваш познат работодател? 

 

5.2 Етика 

Преди провеждане на интервютата беше изпратено писмо до участниците, в което 

се дава информация за целта на изследването, кой го финансира и за какво ще послужи. 

Беше подчертано, че ще се спазва конфединциалност и свобода на участие. Участниците 

дадоха писмено съгласие да бъдат интервюирани и повечето в процеса на работа заявиха, 

че нямат нищо против изказванията им да бъдат предсатвени в доклад. След провеждането  

на интервютата, те бяха оформени в писмен вид и предоставени  на участниците, за да се 

запознаят с тях и потвърдят, че са коректно написани.  

При провеждане на интервютата, фокус групите и анкетите беше разяснена 

методиката, по която се провежда изследването. Използването на позитивната нагласа  

разкрива основните причини за успеха и служи за  извеждане максимума от силните 

страни и практики, както и ползването им в бъдеще по по-ефективен начин. Така се 

опитваме да преодолеем негативното мислене, основано на дефицитите и недостатъците, 

както на ползвателите на ЗЖ, така и на развиващите се социални практики в България.  
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5.3 Участници 

Участниците в изследването бяха 49 младежи, напуснали специализирани 

институциии на възраст от 18 до 30 г. 

           От тях 21 са момичета и 28 – момчета. Петима са българи, останалите са роми. 47 

младежи идват от институции- СУПЦ- Варна, Овча могила, Бата, Бързица, Асеновград, 

ДДЛРГ- Варна и Провадия. Двама са от биологични семейства. 

В групата участници влизат 8 младежи, които в момента обитават Защитените 

жилища, а останалите са живели в периода между 2009 и 2014г. 

Във фокус групите участваха семейства, живеещи в жилищния блок, където се 

намират апартаментите на Защитените жилища. Последните са общо 10, като от всяко 

семейство присъства един представител, обикновено този, който е проявявал най- голяма 

активност в контактуването през годините. 

Бяха проведени дълбочинни интервюта с хора от обществеността на града, които са 

проявявали съпричастност,  познават младежите и могат да изкажат становище: 

- Таня Чешмеджиева- сценарист на документален филм в социален слайд на БНТ1 

„Малки истории”; 

-  Владимир Бучков- социален работник отдел „ХУСУ” ДСП, отговарящ за 

настаняването на младежите; 

- Ангелова- класен ръководител на учащите в ПГГСД „Н. Хайтов”; 

- Весела Фаджева- психолог, работещ с младежите от създаването на жилищата; 

- Дора Атанасова- отговорник на   Защитени жилища от създаването им; 

- Христо Христов – кмет Район Младост, осигурил работни места на няколко от 

младежите; 

- Д-р Йорданка Ненчева- Председател на Сдружение „Да съхраним жената”; 

- Диляна Панайотова- настанена в Защитени жилища. 

 

6. Анализ  

6.1 Проблеми 

Младежите, които постъпват в ЗЖ, обикновено изпитват  затруднения, свързани с до 

сегашния им начин на живот: 

1.  Тотална зависимост  към институцията, която осигурява минимална грижа.  

2. Липса на умения за управление на бюджет. 

3. Липса на умения за поддържане на домакинство, хигиена, здраве. 

4.  Неумение за ползване на градска инфраструктура, обществени,  здравни, 

социални, спотни и културни заведения. 

5. Социална изолация, неумение за общуване. 

         Роза казва, че в дома, от който идва в ЗЖ, ако е имало часове по готварство, те 

никога не са оставяни сами в кухнята, за да свършат нещо. Наистина в домовете за сираци  

съм виждала помещения, обзаведени като кухни, заключени и в тях няма никой, извън 

часовете по програма. Сигурно е, че така нищо не се чупи и едва ли се проявява 

инициатива да се сготви нещо, когато със звънец те приканват да слезеш в столовата и да 

изядеш  приготвеното от готвачките. Това естествено е начин да не се научиш да готвиш, 

да не знаеш нищо за продуктите, техните цени, трайност, уславия за съхранение. Това е 

начин на живот, който те превръща в млад човек, който няма умения да се справи в 

магазин, да прецени от кое колко да закупи, за да нахрани цялото семейство. Това те 

прави различен от останалите и срива самочувствието ти. 
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         Роза казва: „Не си човек, ако нямаш някой лев в джоба си” И тук не става въпрос 

само за наличие на средства, а за тяхното придобиване и смислено харчене. 

Характерно за младежите от институциите е да на ценят парите, да ги изхарчват за 

ден- два.   

      Когато младежите дойдат от някъде в ЗЖ, те са с ограничени  интереси, никой не им 

идва на гости и  извършваното в ЗЖ в тази насока е един изключително бавен и труден 

процес. Дълго време е липсвал добрия пример от семейството и обкръжаващата среда и 

това е нанесло непоправими щети. 

             Животът в институциите, от където идват младежите, се случва по етажите. Там 

обикновено битуват не по- малко от 30 деца.  На тях не им се случива нищо извън групата. 

Съществува огромна дистанция между тях и работещите, те не участват в живота на 

младежите. Съществуват два паралелни свята, които почти не стигат един до друг. Децата 

се управляват от тартор. Той контролираше живота на останалите. Този модел се обуславя 

от голямата група деца и е най- отвратителният- робски отношения, при които трябва да 

слушаш и да правиш услуги, да си готов на всичко. 

         Яна  разказва: 

         „Когато бях там, успях да се сближа с тартора, така че бой не съм яла”. 

         В институциите няма лично пространство. Цари пустота, привидно никой няма 

нищо. И да има, го е скрил, за да не бъде откраднато.  

 

6.2 Програми за развитие на младежите в ЗЖ 

 Умения за поддържане на домакинството, управление на бюджет. 

Програмата на ЗЖ за планиране на бюджета, включваща практическо изпълнение и 

реална зависимост, е най- добрата практика, която се стреми да преодолее гореизложените 

дифицити.  При изпълнението на тази програма младежите се събират веднъж в седмицата   

и всеки преценява как ще изразходи определената за храна сума. След това по двама 

отиват в магазина и купуват необходимите стоки.  Дежурният през седмицата приготвя 

храната и тя се консумира от всички. Ако не се сготви, всички стоят гладни. Само в 

началото е имало случай да се накупят некачествени готови храни - ядки, чипс, кока- кола, 

след което са разбали, че само с това хранене не се живее. За една година всички се 

научават да се справят с пазаруването и готвенето. 

 

 Умения за ползване на кухня, трапезария 

Екипът подпомага младежите  в усвояване на умения за приготвяне на храна, 

спазване на хигиената и планомерно разпределяне на продуктите. Определя се отговорник 

по кухня всяка седмица, който следи за разпределението на продуктите, евентуални 

похабявания,  естетическо сервиране, ползване на прибори. 

 

 Стимулиране на грижа за хигиената и здравословен  начин на живот. 

Младежите имат ежедневен достъп до помещения и средства за къпане, провеждат 

се беседи и практически занимания  за поддържане на коса, нокти, лично спално бельо, 

здравна и сексуална култура.  

 

 Граждански умения. 

Тази, както и останалите програми, се провеждат чрез игри и конкретни практически  

задачи, например да се придвижи младеж от жилищата до поликлиниката в друг район на  
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града, като ползва най- евтиният  транспорт.  Влизайки примерно в кметство, 

община или поликлиника, те не знаят към кого да се обърнат, смятат, че всички 

служители знаят и отговарят за всичко.  С обучителната програма ги придружаваме и 

обясняваме функциите на отделните служби, към кого и как да се обърнат.  

Липсата на семейна среда се компенсира до някъде чрез ежедневно беседване на 

всякакви теми, в които екипа е откровен, обяснява принципите, ръководни при дадена 

постъпка. 

Подкрепят се всички възможности за общуване в добра среда, извън жилищата. 

 

 Посредничество при намиране на работа. 

         Програмата обхваща планиране на кариера, провеждане на беседи с работодатели, 

бюро по  труда, попълване на документи. 

 

7. Резултати от изследването 

7.1 Умения за поддържане на домакинство. 

80% от анкетираните младежи заявяват, че животът им се е подобрил след 

пребиваването в ЗЖ. Младежите оценяват положителната страна на престоя си в ЗЖ като  

на първо място поставят подобрените умения за поддържане на домакинството като 

собствено място за живеене.  

Работещ в ЗЖ разказва: 

 „Бяха шашнати, че трябва да пазаруват и готвят. В началото криеха храна, 

защото ако не сготвят, ще стоят гладни. Страха от глада беше много голям. Срещу 

Коледа получихме дарение - огромно количество кебапчета. Аз предложих да занесем 

част от тях на бедна жена от блока. Те отказаха, изядоха всичко, за да докажат, че не 

им е в повече, след което повръщаха от преяждане. Много време беше необходимо, за да 

се преодолее това, докато проумеят, че ако не ги мързи да сготвят, ще са сити”. 

През изследвания период 96% от всичките 49 настанени познават паричните 

средства и боравят с тях, пазаруват самостоятелно, връщат остатъка от парите, които са 

им предоставени за целта, изискват фактури. 40% от тях умеят да планират разходите си, 

успяват да спестяват. 

Ето какво разказва журналист,  наблюдава промените в младежите в продължение на  

4 години: 

 „С Мария се запознах през 2013г. Тя беше 18 годишна, идваше от социален дом, 

имаше лека умствена изостаналост. Историята ѝ е типична за стотици деца, идващи 

от институции. Нямаше елементарна представа за подреждане на домакинство, 

нямаше идея, че масата може да се подреди, ставаше след храна и си заминаваше, без да 

измие чинията си или почисти масата. Нямаше мисъл за елементарни неща от бита. 

Беше затворена, смачкана, не говореше, не излизаше от ЗЖ.  

След няколко месеца проследихме живота ѝ през целия ден. Ходеше на курсове за 

готвач - 3 часа и след това се връщаше. Тя сама ни заведе с автобуса от работното си 

място до ЗЖ. Навън беше плаха и затворена, но тук се преобрази. Тук за първи път 

имаше собствена стая, обзаведена момичешки. Имаше собствен кът, тоалетка, 

гардероб, беше подредила и създала уют. Казваше, че това никога не го е имала.  

 Едно от момчетата имаше задача да разтреби масата след хранене. Той го 

правеше с голяма радост и гордост, тъй като това умение беше научил тук”. 
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7.2 Добиване на хигиенни навици 

   Относно добиването на хигиенни навици младежите не са така категорични, че 

наученото в ЗЖ им е от полза. Тук по-скоро са развити умения за самостоятелност. 

Младежите разказват, че в домовете, от където идват, са ги  учелиха да готвят, да пускат 

дрехите си в пералнята, но никога не са  го правила сами, винаги до тях е имало възрастен, 

който е наблюдавал и давал наставления. 

  Георги, 23 годишен, казва: 

  „Тук се научих да го правя самостоятелно през цялото време.  За мен това беше 

най-важно -  да се справям, както е в живота”. 

  7.3 Спазване на нормите за държание в обществото 

   Допитването до възрастните/ други НПО, община, кметства, работодатели/ показа, 

че те оценяват високо програмите на Гаврош, особено насочените към развиване на умения  

за спазването на нормите за държание на обществено място и участие в обществения живот. 

   Преподавател в ПГГСД ”Николай Хайтов” разказва: 

 

 „Смятам, че престоя на младежите в Защитени жилища има смисъл. Ние 

работим с четири вида деца, на които даваме шанс чрез овладяване на професия, да 

влязат равностойно в обществото на хората, които се изхранват с честен труд.  

Първата група са деца с дефицити от семейства, които са ги пренебрегвали. Втората 

група са деца от СУПЦ. Там не ги научават на професия, не им обръщат внимание, не се 

интересуват много- много от образованието. Мястото е свърталище на наркомани и 

проститутки, превърнало се е в подслон за хора, изпаднали от обществото. Отскоро 

имаме деца от ЦНСТ. Те са много зле, защото идват от домове за сираци. И 

четвъртата група са децата от ЗЖ. Единствено те се различават в положителен 

смисъл от останалите. Научени са на обноски, хигиена, признание и уважение към 

авторитета, имат отговорности. Те идват научени на уважение към хората, които се 

грижат  за тях, могат да споделят, да дават обяснение, да обсъждат даден проблем. 

Нямаме  дете от семейна среда, което да притежава тези умения и да се интересува 

как да ги придобие. 

Децата от ЗЖ имаха пари в себе си и много добре се справяха, умеят да ги 

разпределят. Например Мирослав знаеше датата, на която получава пенсия, 

преценяваше предварителни какво да плати и ги разпределяше”.  

За  „държание на обществено място“ говорят  съседите на младежите. Във фокусната 

група, проведена с тях, бяха изказани мнения, че входната врата се задържа с камък 

отворена нощем, с което се поврежда. Пред фасадата на сградата от балконите се 

изхвърлят отпадъци. Предполага се, че това правят младежите от ЗЖ, без някой да ги е 

виждал. Независимо от изказаните опасения, групата на съседите има положително 

мнение за развитието на младежите при престоя им в ЗЖ, което може да се обобщи с 

преценката на Иван: 

„Моето скромно мнение е, че младежите и девойките, преминали през ЗЖ, 

променят своите навици,  хигиена и отношение към труда  към добро”. 

7.4 Личностно развитие 

Най-ярка черта, свързана с личностното развитие на младежите, е подкрепата , която 

си дават едни на друг. Елемент от това израстване е държанието им извън жилищата, 

където те се чувстват като едно семейство. 
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В проведено интервю класният ръководител на младежите в Техникума по 

дървообработване  споделя: 

                  „Децата от ЗЖ се държат като едно семейство. На излизане от училище се 

изчакват, движат се в група, общуват като екип. Дразнят се, ако някой нарушава 

правилата и го отхвърлят- като сплотено семейство”. 

                   Журналистката, проследила развитието на младежите, е наблюдавала държанието на 

седемте обитаващи жилищата по време на подготовката за първия абитуриентски бал на 

едно от момичетата:  

         „По това време Мария се готвеше за своя абитуриентски бал. Всички изказваха 

мнение за роклята, обувките, прическата, всички се включиха по много позитивен начин, 

бяха създали приятелски контакт, като братя и сестри се вълнуваха от събитието”. 

                   Яна разказва своята история от миналото си по домовете- опитите за бягство, 

отвеждането в Германия от неин братовчед с цел експлоатация.  

                    В ЗЖ тя посвети живота си на учене и ходене на работа. Знаеше вече какво иска да 

постигне - хубава работа и квартира, която може сама да плаща. След престоя  в ЗЖ беше 

добила културата за нормален, градски, младежки живот.  

              7.5 Отношението на екипа 

         Водейки фокус групите и най-вече провеждайки дълбочинните интервюта с 

представителите на екипа на „Гаврош” и младежите, осъзнах огромното положително 

въздействие на отношението на екипа към тях. Коренно различният начин на общуване ги 

прави личности и изгражда в тях самочувствие на равностойни граждани на обществото. 

         Социален работник ДСП-Варна, отговарящ за настаняването в социалните услуги в 

общността, в това число и в ЗЖ изказва своето мнение: 

              „Екипът умее да ги огради с внимание още от първия момент на приемането им. В 

продължение на целия им престой, ежедневно, те се учат, с много любов, да преодолеят 

тези дефицити, да усетят, че са желани. Ходят заедно на излети и отношението към 

тях е като към собствени  деца. В резултат, почти всички заживявха самостоятелно, 

като работят, поддържат квартира, имат приятели, а някой – семейство. 

След няколко месеца престой в ЗЖ, младежите се променят.Човешките условия на 

живот и целенасочената работа с тях за създаване на трудови навици, ги кара да се 

включват в трудови дейности, променят поведението им и навикът само да получават 

на готово”. 

В интервюто си психологът разкрива елементите на общуването между работещите 

и младежите - дружелюбност, вежливост, отговорност към другите. 

 „В тях няма топлина. Прегръщаме ги, но те са сурово отгледани деца. Като се 

срешнах с Мария, тя не искаше да учи, беше свита, затворена, не виждаше перспектива 

в живота си. С помощта на екипа, по-специално Живка, успя да завърши средно 

образование. Вече се разпорежда с парите си, събира средства за определени неща. 

Преди това отиваше и си купуваше сладки неща в изобилие и ги свършваше за ден- два.   

         Журналистка  разказва: 

„В институциите, от където младежите идват, те се обръщат към екипа на 

фамилни имена. Тук ги назовават със собствените им имена , което говори за създадени 

добри отношения. Екипа не е там, за да ги надзирава, а да участва в техния живот. 

Когато младежите помежду си говореха за някой от служителите, го назоваваха със 

собственото му име, което е показателно  за изградено доверие”.  
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„Разлика има даже във вербалната комуникация. Изведнъж, връщайки се от някъде  

в ЗЖ, младежите се освобождаваха, започваха да разказват, станаха уверени и ги 

почувствахме като личности”. 

 

 Работеща в Защитени жилища, разказва: 

          „Някой от тях за първи път влизаха в жилищен блок и апартамент. За първи път 

имаха лична стая, гардероб. Те на смееха да ни кажат това, но Павел попита:”Този 

гардероб само за мен ли е. Няма ли да си вземаме от общите дрехи”. Сашо попита „Къде 

е офиса, къде може и къде не може да се влиза”. Много се очудиха, че могат да влизат 

при нас в хола по всяко време, а ние чукаме на вратите, когато влизаме в техните стаи. 

Идея нямаха, че човек има право на лично пространство. Очудваха се, че могат  да 

стоят, заедно с нас в хола, колкото желаят, че могат да си поканят гости и да 

разговарят с тях, без присъствие на възпитател”. 

           

  Добра практика са излетите, които се правят в исторически местности, красиви 

природни места, летните лагери в еленския балкан, където сдружението има собствена 

база и всички живеят като едно семейство. 

          Общуването с доброволци, особено от английски висши учебни заведения, ги учи на 

толерантност, мекота в обноските, зачитане на различията. 

   Калина дойде от дом, който няма право да напуска, без придружител. Ако това се 

наложи, през цялото време служителят я държи за ръка. След няколко месеца престой в 

ЗЖ тя самостоятелно посещава институциите в града, събира се с приятели извън ЗЖ и 

започна работа.        

7.6 Умения за търсене на работе и задържане на работното място. 

40% от младежите, преминали през програмата за търсене на работа, са успяли да 

намерят такава и да се задържат на работното място. Начините за търсенето и намиране на  

работа са се подобрили за 62% от тях. Това е реален резултат, като се има предвид, че се 

постига много трудно и изисква много предварителна работа, както с младежите, така и с 

работодателите и целия екип, в който те попадат. Характерно за младежите, напускащи 

институциите е тяхното неумение да се сработят с колегите си, бързо да напускат работа 

при първото затруднение или несправедливост. Обществото ни няма културата и 

традициите да обгрижва подобни младежи, очаква се, че щом за тях е направено добро да 

бъдат назначени за работа, те трябва задължително 100% да са благодарни и 

изпълнителни. При инцидент се търси вината в най-уязвимите. Проблемите трудно се 

преодоляват, ако няма подкрепа на заобикалящата среда. В потвърждение на това е 

случилото се при назначаването им към кметство като чистачи по улиците. На лице е 

добронамереност от страна на кмета, но липса на социален подход за преодоляване на 

създали се трудности. Много често добронамереността се изразява например с даване на 

пари на ръка или големи обещания, които при първи проблеми, се загърбят и за 

младежите се говори само негативно, че не са заслужили доверието, след което те са 

отхвърлени. Дори се изказват категорични становища, че няма никаква полза да се работи 

с подобни младежи, че при тях не се забелязва положителна промяна. 

Това е труднен и бавен процес, изискващ много предварителна работа, както с 

младежите, така и с работодателите и целия екип, в който те попадат. 
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В потвърждение на това е споделеното от момиче от ЗЖ, което разказва как първият 

и работодател е задържал голяма част от работната и заплата и тя се е махнала. При  

вторият си опит да се задържи на работното място, попада на „човек”: 

„Тук шефа е много добър. Казва ”Ще ти дам, но никога няма да взема от теб”  

Предлага да взема и Орхан на работа, ще подаде и на него ръка. Мислех, че няма да ме 

вземе на работа, защото съм без родители. Той каза „Аз ще те науча да работиш добре, 

ще ти подам ръка, за да се справиш в живота” Помага, уважава ме, чувствам се друг 

човек, никога не ме ругае, не позволява на другите да ми се подиграват. Предупредил ги е, 

че идвам от дом за сираци- да се държат с мен както с останалите. Каквото каза 

първия ден, всичко изпълни”. 

„Имаше концерт на Ивана и той ми каза да извиками другите младежи от ЗЖ. 

Обясних му, че нямат пари за транспора. Той каза да чакаме пред катедралата и ни взе 

от там с колата. Даде ни по 10 лв. да се почерпим. Нареди ни на първия ред и си 

направихме снимки с Ивана. Винаги е усмихнат, лъчезарен, заради него няма да напусна, 

защото Аспарухово ми е много далеч”. 

 

8.Основни заключения 

8.1 Защитените жилища помагат на младежите основно в следните направления: 

- Започване на самостоятелен живот – голяма част / 33 младежи от 46 напуснали/ 

живеят самостоятелно, 20 работят и плащат квартира. 

- Умения за управляване на бюджет- 96% от всички настанени не остават без 

средства в края на месеца. 

- Разширена социална среда - имат приятели, някой от тях – семейства /11 от 

всички напуснали/.  Няма сведения за проявена агресия, както от тях, така и към 

тях. 

- Знаят правата си и свободно ползват ресурсите на общността, различни 

държавни институции - социално подпомагане, бюро по труда, кметство, 

поликлиники.  Никой не е пожелал да се върне обратно в системата на социално 

подпомагане за да бъде настанен, тъй като не може да се справи сам. 

8.2 Анализът на случващото се на работното място показва, че по-дълго трябва да 

се работи с младежите по този проблем и тогава да бъдат насочвани към 

определен работодател. С него и работния екип също е необходимо да се 

достигне до единомислие относно особеностите на младежите, както и че се 

очаква специално отношение към тях, тъй като са лишени от добрия родителски 

пример  как да се вградат в обществото.  

8.3 Проблем пред просперитета на напускащите социалните заведения е 

включително и негативността на обществото. Нужни са ни оптимизъм и 

позитивно ангажиране на заинтересованите в процесите, за да се осмисли и 

разбере тяхната цел, да се засили връзката между хората и подобрят 

отношенията между тях. 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 

 

8.4 Като илюстрация на цялостната промяна на младежите цитирам думите на един 

от интервюираните: 

„Направихме филм с участието на Яна и избрахме локациите, където да снимаме, 

да бъдат нейните. Тя ни заведе в МОЛ- Варна, където играе тенис на маса 2 пъти в 

седмица с младежи, извън ЗЖ. Имаше приятели извън тях. Следеше какъв филм ще се 

прожектира следващата седмица, имаше интерес и предпочитания. Интересуваше се 

кои са най-добрите танцови школи в града. Беше се превърнала в напълно градски човек. 

След време напусна ЗЖ, забременя и се омъжи”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 „Гаврош” 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.“ 

 


