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1.
АЗ ИМАМ
 Хора около мен, на които вярвам
и които ме обичат безусловно
 Хора, които ми поставят
граници, за да знам кога да спра
преди да е станало опасно
 Хора, които ми показват да
върша нещата правилно, по начина,
по който те ги правят
 Хора, които искат да се науча
сам да върша определени неща
 Хора, които ми помагат, когато
съм болен, в беда или трябва да
науча нещо
2. АЗ СЪМ
 Човек, който хората могат да
харесват и обичат
Щастлив да правя добри дела за
други и да им показвам
загрижеността си
Изпълнен с уважение към себе си и
към другите
Готов да поема отговорността за
действията си
Сигурен, че нещата ще се оправят
3. АЗ МОГА
 Да споделям с другите неща,
които ме плашат или притесняват
Да намирам начини да се справям
с проблемите, с които се сблъсквам
Да се контролирам, когато усетя
че върша нещо неправилно или
опасно
Да преценя кога е подходящо да
говоря с някого или да предприема
действие
Да намеря някой, който да ми
помогне когато имам нужда.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Домашното насилие и насилието основано на пола е въпрос,
свързан с правата на човека. Това ни задължава да укрепваме и да
ускоряваме инициативите във всички области, с цел адекватна
подкрепа за пострадалите и тяхното овластяване. Насилието се
отразява по-специално на децата, чиято емоционалност ги прави
особено уязвими и може да има последици за цял живот.
Целта на настоящата програма е да насочи вниманието на
социалните работници и специалистите от подкрепящите професии
към необходимостта от промяна на нагласите и подходите при
подпомагане на лица и деца, обект на насилие.
Програмата ще подпомогне специалистите да развият уменията
си за предоставяне на услуги на лица жертви на насилие, спазвайки
основните принципи на зачитане на човешките права и достойнство,
чрез използване на подхода Резилианс.
В програмата е описан механизма на услугите, предоставяни в
Подкрепящ център «Резилианс» и преходна къща «Резилианс» Силистра, като същевременно са формулирани основните принципи
при предоставяне на услугите.
МОДЕЛИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В БЪЛГАРИЯ
Към настоящия момент в България при подпомагане на клиенти в
социалната сфера се работи по два основни подхода - предписващ
(инструктиращ) и договорен подход.
При предписващия подход помагащия специалист е в ролята на
определящ/разбиращ метода, целите и резултатите от процеса на
помагане. Този подход предполага, че една част от хората знаят какво
е добро за другите и те определят правила, които ги променят за тяхно
добро. Ролята на социалния работник при подхода е като на лекаря да
изследва, диагностицира,
третира, прави оценка и прави
предписания, за чието изпълнение следи. Основната критика към
модела е в неравнопоставеността между помагащия и клиента.
Подхода не мотивира клиента за самостоятелно справяне и
овластяване, а стимулира стремеж към зависимост, непоемане на
отговорност и неизграждане на увереност в собствените способности
на клиента.
Договорния подход в процеса на помагане отчита
необходимостта клиента да поеме сам отговорност за живота си.
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
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Философията на модела включва няколко нагласи:
 Уважението към човека и правото му да бъде компетентен и
отговорен за своя живот;
 Разбиране на помощта като процес целящ повишаване
автономията на клиента и едновременно с това оказване на социална
подкрепа;
 Разбиране на помощта като взаимодействие между
равнопоставени субекти, като партниране и сътрудничество;
 Готовност на помагащия да възприема себе си като търсещ
изследовател на потенциала на клиента, а не като експерт, с
предварително готови отговори.
Тези нагласи позволяват реализиране на процес на помагане,
съответстващ на идеята “помощ за самопомощ”. За да се постигне това
е необходимо гледната точка на специалистите да бъде пренасочена:
От: Личността е дефинирана като случай. Тепарията е
центрирана върху проблема.
Към: Терапията се съсредоточава върху възможностите.
От: Личния разказ помага за поставяне на диагноза,
благодарение на интерпретацията направена от специалиста.
Към: Личния разказ е основен път, за да се оцени и познае човека.
От: Травмата в детството предполага патология на възрастния.
Към: Травмата в детството не е предричаща. Тя може да отслаби
или подкрепи индивида.
От: Основната част от терапевтичната работа е върху плана на
предписаното лечение.
Към: Основната част от терапевтичната работа е центрирана
върху възможностите на индивида, общността и професионалистите.
От: Помощта цели да се подпомогне развитието на личността,
подчертавайки и развивайки нейните ценности и ангажименти към
обществото.
Към: Помощта цели намаляване на симптомите и негативните
лични и социални последствия на действията.

РЕЗИЛИАНС НОВ ПОГЛЕД НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА ПРИ
ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦА И ДЕЦА, ОБЕКТ НА НАСИЛИЕ
ОСНОВАНО НА ПОЛА
Резилианс е нов, договорен подход в социалната,
възпитателната и терапевтичната работа с лица и деца в риск. С
4

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

Проект „Резилианс - умението да преодолаваме трудности“

Разбиране и представа за себе си /самооценка, самоконтрол,
самоефективност, оптимизъм, мотивация за постижения/ …...............
Жизнени планове и ценности .................................................................
Социални умения: умения за общуване; умения за разбиране на
другите; умения за самоконтрол; умение за разбиране на проблемите;
умения за решаване на проблемите /дефиниране, изработване на
варианти, избор/; Стремеж за развитие.
5. Заключителна оценка
Идентифицирани проблеми...................................................................
Идентифицирани потребности..............................................................
Налични ресурси:
Аз имам..........................Аз съм...........................Аз мога........................
Оценка на риск:
От рецидив ............................................................................................
От висока опасност:
Към други.................Към себе си.................Към уязвими групи.............
ДАТА: ……
Изготвил оценката /специалисти/:.……
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ИНДИВИДУАЛЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ПО СЛУЧАЙ
ИМЕ: ..............................................................ЕГН: ...............................
I. Дългосрочна цел...........................................................................
II. Краткосрочни цели (с разписани задачи, дейности, срок и
отговорник)
III. План за предоставяне на услугата
А. Вид на предоставяната услуга:
1. Подкрепа на лица, жертва на насилие, чрез предоставяне на услуги
в Подкрепящ център „Резилианс”
 Психологическа подкрепа
 Юридическа подкрепа
 Социална подкрепа
2. Подкрепа на лица, жертва на насилие, чрез настаняване в
Преходна къща „Резилианс”
Б. Дейности за интервенция: индивидуална; групова; семейно
консултиране .........................................................................................
4. Продължителност на услугата.............................................................
5. Ключов специалист ............................................................................
6. Допълнителни специалисти или услуги...............................................
ДАТА: ......................
Изготвил плана:.............................
Съгласувал /клиент/:...........................................
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

21

Проект „Резилианс - умението да преодолаваме трудности“

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА
1.Данни за лицето................................................................................
ЕГН:........................... Пол.........................Възраст................................
Здравен статус на лицето:......................................................................
Професионално и образователно ниво...................................................
Телефон за връзка:..........................
2. Семеен статус- сруктура на семейството
Семейни взаимоотношения...................................................................
Членове на семейството и разширеният семеен кръг..............................
Взаимоотношения във и извън семейната структура.............................
Условия на живот, материална осигуреност...........................................
Здравен и психически статус.................................................................
3. Зони на личностно функциониране
Социални умения...................................................................................
Сигурна основа......................................................................................
Положителни ценности..........................................................................
Хоби и развлечения................................................................................
Приятелство…........................................................................................
Образование и професионални умения..................................................
4. Личностни особенности
Емоционално- психологически:
Темперамент..........................................................................................
Емоции и чувства...................................................................................
Болест/ психопатологии.........................................................................
Здраве и сексуалност:
Хронични заболявания...........................................................................
История на интимните връзки ...............................................................
Характеристика на интимните връзки- честота, продължителност,
близост
Зависимости:
Злоупотреба с алкохол ............................................................................
Злоупотреба с наркотични вещества......................................................
Други- хазарт, лекарства прочие............................................................
Нагласи, ценности, убеждения:
Отношение към родителите ...................................................................
Отношение към приятелите ...................................................................
Отношение към работа и колеги ............................................................
Отношение към традиции .....................................................................
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прилагането му се активира способността на личността да се развива и
израства в трудни условия. Представителите на целевата група с
подкрепата на специалисти и чрез групи за самопомощ могат да
преосмислят начини за въздействие и да търсят онези елементи, които
биха мобилизирали ресурсите на индивида за изграждането на един
нов живот. Резилианса предлага иновативен подход към овластяване
на личността, чрез определяне на насока, в която да се търсят
възможни решения за съществуващите проблеми.
Като подход, респектиращ човешкото познание в неговото
многообразие и противоречие, резилианс подходът се опитва да
изследва и разбере от една страна как функционира връзката
потребност - травматично преживяване, като изоставяне, насилие,
лишения, т.е. как човешкото същество „понася” това драматично
неглижиране, депривиране, дори изместване на именно
специфичната, „човешка” част от нашите потребности.
Изследователите на резилианса се опират на познанията на науката и
практиката за последиците от неудовлетворяване на тези потребности
или на патологични механизми за тяхното удовлетворяване. Такива
могат да бъдат любов през насилие, връзка през насилие и пр., или
всичко, което често наричаме малтретиране. От друга страна,
резилианс подходът изследва, проучва връзката потребност
удовлетворяване и справяне с травматично преживяване, т.е. успява
ли човешкото същество да „компенсира” депривирането на една
потребност с удовлетворяването на друга. Понятието компенсира е
очевидно неудачно, тъй като не става дума за прост механизъм на
заместване, а по-скоро за специфичен начин на интегриране на
специфични ресурси, което като резултат има успешно продължаване
напред. Не става дума за заличаване на последиците от травматични
преживявания, във връзка с потребностите на човека, а за тяхното
разбиране, интегриране и дори „използване” на това преживяване за
закаляване, за усъвършенстване на способите за справяне в трудни
ситуации.
Основно правило при прилагане на подхода Резилианс е, че
специалиста започва работа от позиция на уважение на нуждаещият
се от помощ и зачитане на правото му да управлява живота си. В този
контекст помощта се разглежда като подкрепа за създаване на условия
другия да види потенциала в себе си.
РЕЗИЛИАНС В ПРОФИЛА НА КЛИЕНТА
Присъствието на резилианс в профила на клиента е свързано найЖенско сдружение „Екатерина Каравелова“
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общо с наличието на:

Индивидуално - психологически качества - адекватна
самооценка, самоконтрол, самоефективност, оптимизъм, мотивация
за постижение (креативност), способности за решаване на проблеми в
трудни ситуации;
 Социално - психологически качества - желание за приемане на
социална подкрепа, взаимосвързаност, социални навици и власт,
социална вграденост/включеност, жизнени ценности, увереност,
доверие). Резилианс се свързва с „устойчивостта на характера”, което
изисква твърдост, решителност, сила на противодействието
интегративно качество, включващо в себе си три компонента:
1. Целева ориентация на човека; „включеност” (commitment);
мотивация за реализация; лидерство; чувство на значимост;
решаване на жизнени ситуации, независимо от трудностите.
2. Контрол (вътрешен локус на контрол мислиш и постъпваш с
възможност да „влияеш на хода на събитията”
различно от
безпомощност и пасивност); способност да „господстваш над
събитията”, да се противопоставяш над трудностите.
3. Способност да приемаш предизвикателства (challenge)
двигател на прогреса и личностното развитие (възприемаш събитията
не като заплаха, а като възможност, като изпитание на личността.
ФАКТОРИ НА РЕЗИЛИАНС
 Оптимистична нагласа
 Възприемане на здравни съвети
 Справяне с физическа болка
 Преоценяване
 Активност при решаване на проблеми
 Търсене на социална подкрепа
 Позитивен афект
 Намиране на удовлетвореност от живота
За да открие и насърчи резилианса в клиента, подкрепящия
специалист е необходимо да отчете следните обстоятелства:
 Поне един подкрепящ, на когото клиента може да разчита,
който изпитва истинска обич и предлага искренна подкрепа приятел,
роднина, близък.
 В повечето култури е призната необходимостта децата да
слушат, като част от процеса на учене, но децата трябва и да бъдат
слушани. Това важи и за възрастните хора. Така те се научават да
разбират, да измислят идеи, да се изразяват. Важно е да се окуражава
6
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИМЕРНИ БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ:
ПРИЛОЖЕНИЕ1
РЕГИСТРАЦИОНЕН ЛИСТ №…./…………..
Име на клиента:.………………………………………..………………................
ЕГН………………………………
Адрес:……………….……………...………Телефон: .……………………….……
Личен лекар: ..……………………………………………………………...............
Брачен статус:………………………………………….……………….................
Първи контакт с Подкрепящ център “Резилианс……………….…..……….
Насочен от:………………………………………………………….……................
Приел заявката:…………………………………………………………................
Кратко описание на проблема:………… ………………………………………..
Заявка за работа от страна на клиента:…………….…………………..........
Консултант/име и фамилия, длъжност/….……………………………………
Предприети действия: ………………………………………………………….....

ПРИЛОЖЕНИЕ2
ЗАЯВЛЕНИЕ
От............................................................................ЕГН.......................
Адрес:.......................................................телефон:...............................
и / за лицето/детето:
Име ...........................................................................ЕГН.....................
Адрес:.......................................................телефон:..............................
Госпожо Ръководител,
Уведомявам Ви, че желая да ползвам следните услуги към Женско
сдружение «Екатерина Каравелова»:
1. Услуги в подкрепящ център «Резилианс»:
 Социално консултиране
 Психологическо консултиране
 Юридическо консултиране
2. Настаняване в къща «Резилианс» за период от …………….…………
За целта предоставям доброволно личните си данни.
Водещ на случая.............
/име,подпис/

Потребител:....................

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“

/подпис/
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В Преходна къща „Резилианс“ се настаняват лица и деца,
жертва на домашно насилие и трафик, които след напускане на
Кризисен център нямат възможност за връщане в семейството, тъй
като там е рискова среда. Потребителят се определя след анализ на
нуждите и ресурсите за справяне. Настаняването в Преходна къща
„Резилианс“ дава възможност на потребителя да намери оптимално
решение за активно социално включване.
Периодът за настаняване е до 1 година, като по време на
престоя си в къщата, потребителите търсят решения за самостоятелно
справяне.
Организация и предоставяни услуги:
Женско сдружение „Екатерина Каравелова”
Силистра
предоставя на потребителя следните услуги:
a)
Осигурява необходимото обзавеждане и оборудване за
създаване на жилищни условия в Преходната къща „Резилианс”
b)
Подкрепя наблюдава и подпомага потребителя - съгласува
неговото развитие и нужда от консултативна помощ с екипа на
Подкрепящия център „Резилиас”, оформя и поддържа необходимата
документация, свързана с организацията на живота в Преходна къща
„Резилианс”
c)
запознава потребителя с документите, отнасящи се до
предоставяне на услугите и го уведомява за неговите права и
задължения.
ВАЖНО!
Потребителите на услугата „Преходна къща Резилианс” сами
задоволяват свои базисни потребности от храна, облекло, санитарни
консумативи и др. по необходимост.
Документи за ползване на услугата:
Договор за предоставяне на услугата
Правилник за вътрешния ред при ползване на услугата
Инвентаризационен опис на предоставените материални
запаси
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създаването на климат, в който клиентите научават да правят разлика
между правилно и неправилно и който насърчава у тях уважение към
останалите и към самите себе си.

Позитивна подкрепа. Вниманието се насочва към нещата,
които клиента прави добре, а не само към грешките. Необходимо е
насърчаване и изграждане на самоувереност у клиента, да харесва
себе си.

Обучението в социални умения помага на клиентите да реагират
позитивно в социалната си среда и да се интегрират във всякакви
групи и класи. Необходим е позитивен поглед към нещата. Не
„проблемни” хора, а преди всичко ХОРА.

Надежда. Положителен поглед към бъдещето. Намиране на
някакъв смисъл в живота. Овластяване.
НАСОКИ КЪМ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
ПОДХОДА РЕЗИЛИАНС
Работата по подхода "Резилианс" е индивидуална за всяко лице,
като специалистите оказват подкрепа за по дълъг период от време, в
зависимост от конкретния случай. Индивидуалния подход се базира на
разбирането за резилианса - като способността на даден индивид или
социална система да се развива и израства в трудни условия. Работата
с всяко лице, жертва на насилие се извършва на базата на
мултидисциплинарен подход, който включва анализ на онези
индивидуални, социални, културни и други фактори, които могат да
бъдат източници на сила, подкрепа, оцеляване и възстановяване.
Извършва се анализ на ресурсите на всяко лице, за предпазване от
повторение на насилието, за устойчивост при справяне със ситуация,
изграждане на умения за преодоляване на кризи и самостоятелен
живот, както и планиране на дейности за развитие в бъдеще.
А) Основни принципи за насърчаване на резилианса:

Овластяване - дайте на клиента си възможността да поеме
отговорността, която по право е негова.

Вярвайте в клиента си - не забравяйте, че отделните индивиди
са способни да ръководят делата си и с подходяща подкрепа и обучение
ще го направят.

Уважавайте клиентите си - използвайте правилни обръщения,
обличайте се подходящо, съблюдавайте традициите и социалните
очаквания.

Слушайте клиента ви знае кое е най-добро за него, чуйте какво
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
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има да каже.

Общността има право сама да се контролира и взема решения.
Б) Потребности на индивида, от значение за разкриване и
насърчаване на резилианса в него:
Група афективни потребности:
1. Потребност от привързаност - Отразява нуждите на
човека от връзка с други хора. Потребностите са изключително
свързани с родството - привързване, приемане и инвестиране, в
смисъл на проектиране, на вписване в бъдещето. Поведението на
привързаност се разглежда като процес на търсене на близост в
стресови ситуации с идентифицирана близка фигура.
Да се изследва:
Детство: Изграждане на привързаност към значими хора - които
са били чувствителни и отговорни в социалните взаимодействия с
клиента. В «детския» период клиента е изградил модели на
привързване, които определят чувствата, мислите и очакванията в
отношенията му като възрастен.
Забележка: Подходът Резилианс приема, че “вътрешният модел”,
създаден през ранното детство не е задължително непроменим.
Юношество: Първата изградена връзка е много важна, но
моделите на привързаност могат да се променят особено в юношеската
възраст, която е също сензитивна за изграждане на връзки.
Насоки към специалистите: В процеса на изготвяне на оценката
на случая да се идентифицират нуждите на лицето, отнасящи се до
неговите афективни потребности.
2. Потребност от приемане
- приемането е свързано с
идентичността на човека, на неговото себе възприемане. Трудност за
професионалистите е да идентифицират нуждата от приемане и да я
разграничат от капризите. Често лицето няма думи, с които да изрази
тази потребност и когато тя е нарушена, вербализирането преминава
през капризи и постоянни желания (необходимо е да се отчете т. нар.
синдром на жертвата).
Забележка: Предвид профила на клиентите директното
удовлетворяване или пренебрегване на капризите им, без показване
на приемане, не ги успокоява, а напротив то ги насърчава да
продължат да прехвърлят отговорност.
8
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5) Сесиите за консултиране продължават 50 минути. Те се
осъществяват един или два пъти в седмицата по договорен график в
точно определени дни и часове.
6)
По време на сесиите с психолог не се допуска присъствието на
трети лица.
7) Жертвите на домашно насилие не заплащат за консултирането,
което получават.
Изисквания към консултантите по повод пряката работа с
клиенти:
1)
Консултантите се отнасят към травмата не като към изолирано
събитие, а като към опит, който организира и формира идентичността
и води до промяна в представата за себе си, отношението към другите
и определя житейските избори. Ефектът от травмата се проявява във
всички области от живота на пострадалото лице.
2)
Консултантите приемат и уважават стратегиите за справяне,
които лицето е изградило в резултат на преживяното насилие.
3)
Консултантите подпомагат изказването на болезнените
преживявания на пострадалото лице и съдействат за изграждане на
чувство за сигурност.
4)
Основна цел на психологическата консултиране е
възстановяването от психичната травма и свеждане до минимум
риска от повторно травмиране.
5)
Консултантите уважават и подкрепят правото на избор и на
контрол на лицето върху процеса на възстановяване.
6)
Консултантите създават атмосфера, която да отговаря на
нуждата на жертвите на насилие от сигурност, уважение и приемане.
7)
Консултантите подкрепят силните страни /ресурси/ на
пострадалото лице, наблягат на способността му за адаптация и
устойчиво справяне със симптомите на травмата.
8)
Консултантите се стремят да разбират всяко пострадало лице в
контекста на неговия жизнен опит и средата от която произхожда.
ПРЕХОДНА КЪЩА «РЕЗИЛИАНС»
Преходна къща „Резилианс” е изградена по проект „Резилианс
умението да преодоляваме трудности”, финансиран по договор №
289/18.05.2015 г., в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в
България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009-2014г.
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
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Документи:
a. Регистрационен лист (входящо интервю)
b. Заявление от потребителя или родител/настойник, когато
заявката е за непълнолетен, с който клиентът заявява доброволно
предоставяне на личните си данни и посочва услугите, които желае да
ползва. Към него се прилага копие от документ за самоличност,
медицински документи, ако има такива и други при необходимост
c. Договор за предоставяне на услуги в писмена форма.
4. Консултативни сесии:
Броят на сесиите и техния вид се определят в зависимост от
конкретния случай и поставените задачи. В рамките на
консултативните сесии се провежда:

Входящо интервю;

Изследване самооценката на клиента и неговите потребности;

Изследване на неговите силни страни;

Изследване на социалната среда и способността да открие
смисъл и ред в живота, социалните умения и умения за разрешаване на
проблеми;

Овластяване на клиента, чрез поставяне на малки и
постижими цели, ангажимент към другите, откриване на посока и ред;

Изследване на способността за поемане на отговорност.
Приключване на консултирането. Обратна връзка за програмата.
Правила за провеждане на консултативни сесии:
1)
Консултирането се извършва в обособено физическо
пространство, отговарящо на условия за сигурност и
конфиденциалност. Не се допуска прекъсване на сесия за
психологическа подкрепа заради телефонно обаждане, почукване на
вратата, влизане на друго лице в стаята и др.
2)
Кабинетът за консултиране разполага с удобни столове/кресла,
разположени на дистанция не по-малка от 1,5 м.
3)
Консултирането се предоставя само по заявка на нуждаещото се
лице. За нейната ефективност е много важно да се зачете неговия
избор.
4)
След първоначалната оценка се договаря с клиента честотата на
сесиите и продължителността на работата. В зависимост от
индивидуалните потребности на клиента и неговото развитие е
възможно времевата рамка да бъде предоговаряна.
16
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1.
Потребност от инвестиране особено важна при работа с
деца. Предполага инвестиране от страна на значимия човек на
надежди, желания, мечти. Това е потребността да бъдем важни за
някого и той да ни проектира в бъдещето. Житейските проекти на
родителите по отношение на децата са ключова родителска функция.
Децата могат да следват или отхвърлят проектите, но тяхната липса
води до безцелен живот, без идея за бъдещето. При работа с клиенти родителите да се насърчават да използват потребността от
инвестиране на техните деца, за да създадат смисъл и цел в живота им.
Група когнитивни потребности - свързани с потребността от
реализация; стимулиране, експериментиране, от изява и проява на
способности и потенциал:
2. Потребност от стимулиране - реализацията на човек
зависи от стимулите, които получава от външния свят. Много е важно
действията, опитите, поведението, отношенията на клиента да бъдат
забелязвани и да има реакция от страна на подкрепящия специалист.
Развитието на хората се случва и през ученето, т.е. усвояването на нови
познания, умения, опит, през тренирането, съпреживяването и пр.
При голям процент хора усвояването на нови знания е зависимо от
стимулите, които те получават в процеса на учене от важния за тях
човек. Неудовлетворяването на потребността от стимулиране води да
намаляване или изчезване на мотивацията.
3. Потребност от експериментиране - удовлетворяването на
тази потребност е свързано с удовлетворяването на предишните - лице,
което не е получило удовлетворение на нуждата си от връзка и
сигурност, не е стимулирано да се учи непрекъснато, трудно проявява
потребност от експериментиране. Едновременно с това, понякога
именно творчеството отваря появата на другите потребности.
4. Потребност от „придърпване”, усилване - в процеса на
учене от външния свят, както детето, така и възрастните имат нужда
от „теглене”, от „придърпване” напред за усъвършенстване на
капацитета си. В процеса на учене от външния свят, хората имат
нужда от помощ, за да „наваксат”, да преживеят успех и след това може
да се очаква, че ще положат успешно самостоятелни усилия.
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Социални потребности - в тази група
потребностите, свързани със социалната автономия.

се
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включват

1. Потребност от комуникация - хората имат нужда от
комуникация в своята общност. Социалният статус и социалните роли
са важни за тяхната идентичност. Това е много значима потребност и
ако тя липсва на индивида, той много често открива
удовлетворяването й в неконструктивни модели
самоизолация,
злоупотреби с наркотични или други вещества, асоциално поведение и
др.
2. Потребност от зачитане - хората не просто се нуждаят от
комуникация и включване в социални групи, те имат потребност от
социално зачитане, т.е. от позитивен статус. В този смисъл значението
на семейната, работната и приятелска среда са мощни социални
агенти за усещането на себестойността на човека.
3. Потребност от структуриране - за да се идентифицира
по един подходящ, позитивен, проективен начин, човек има нужда от
любов и от граници. Наличието на граници и правила е важно за
формиране на идентичността и изгражда усещането на сигурност. Ако
в детската си възраст индивида е подлаган на различни форми на
натиск и малтретиране, без респект и зачитане на личността му, това
пречи на неговото развитие. При оценката е важно да разберем, как е
удовлетворявана тази потребност и какви специфични нужди
възникват, когато е имало трудности в структурирането и
разбирането за правилно и неправилно.

4.

Целеви групи:

 Лица и деца, жертва на домашно насилие и трафик на хора,
които след напускане на Кризисен център нямат възможност
за връщане в семейството, тъй като там е рисковата среда.
 Лица и деца, срещащи затруднения при самостоятелно
справяне в ежедневни дейности и проблемни ситуации.
5. Правила и процедури при предоставяне на услугата
Дейностите по предоставяне на услуги в Подкрепящ център
«Резилианс» са групирани по следния начин:
 Дейности по регистрация на клиентите;
 Дейности по предоставяне на услуги (пряка работа с
клиентите);
 Дейности по организация и управление на услугата работа по
документация, електронно обработване на данни, мониторинг,
актуализация на документи съгласно промени в законодателството и
др.
6. Организация на работа:
Насочване от Кризисен
център, Дирекция “Социално
подпомагане”, други

Заявление от клиента
или родител/настойник,
когато клиента е
непълнолетен
Регистрация
Входящо интервю

Група идеологически съставни потребности
4. Духовни потребности, идеология - Това са потребностите
от добро, от истинско, от красиво. Тяхното удовлетворяване е
обвързано с предишните потребности по един базов начин.
Идеологическите измерения обхващат сферата на ценностите, които
се отразяват в отговорите на афективните, когнитивните и
социалните потребности на клиентите. Важно е да ги проучим, за да
можем да потърсим адекватни интервенции за тяхното развитие и
удовлетворяване.
В)
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Договор с клиента или с родител/настойник, когато клиента е непълнолетен

Индивидуална оценка на потребностите
Индивидуален план за работа по случая
Предоставяне на услуги
ПО
Обратна връзка за програмата
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ПОДКРЕПЯЩ ЦЕНТЪР „РЕЗИЛИАНС”
1. Същност на услугата - Подкрепящ център «Резилианс» е
комплекс от услуги, които включват социална, юридическа и
психологическа подкрепа, насочени към активиране на личността на
клиента да се развива и израства в трудни условия, чрез овластяване.
Услугата отговаря на нуждите от дългосрочна подкрепа на лица,
обект на насилие в контекста на социално политическата обстановка
в страната.
2. Основни принципи при предлагане на услугата:
- Подкрепящ център «Резилианс» и неговият персонал се отнасят
с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите,
културните, физическите, психическите, половите и сексуалните
различия на клиентите, техните близки, роднини или законни
представители;
- Подкрепящ център «Резилианс» и неговият персонал зачитат
правата на клиента и неговото лично достойнство;
- Акцентът на работата с клиентите се определя от неговите
позитивни страни и налични ресурси. Подкрепящ център «Резилианс»
и неговия персонал подкрепят и овластяват клиента, чрез фокусиране
върху силните му страни и позитивни характеристики;
- Поверителността на личните данни е гарантирана в
съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и
етичните принципи в дейността на помагащите професии. Този
принцип се нарушава само в случаите, когато е необходимо, за да се
защитят живота и здравето на клиента;
- Клиента имат право на достъп до документацията, която
съдържа негови лични данни и която се съхранява в Центъра.
3. Цели на услугата:
Основната цел на услугата Подкрепящ център «Резилианс» е да
предложи компетентна и професионална консултативна помощ на
лица, обект на насилие, за постигане на личностна мотивация за
справяне в трудни условия и предпазване от повторение на насилието,
за устойчивост при справяне със ситуация, изграждане на умения за
преодоляване на кризи и самостоятелен живот, както и планиране на
дейности за развитие в бъдеще.
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специалиста, търсещ изграждане на резилианс в клиента:
1. Социална среда и безусловно приемане - най-големият
принос към резилианса на клиента е безусловното му приемане като
личност, което най-често се случва в семейството или неформалните
социални мрежи, роднини, близки.
Насока към специалистите: Осъществяване на контакт с
близкия за клиента кръг и работа в посока оказване на подкрепа от
тяхна страна.
2. Способността да се открие смисъл и ред в живота търсене на положителното в живота въпреки лошите преживявания.
Насока към специалистите: поставяне на малка и постижима
цел, ангажимент към другите, откриване на посока и ред.
3. Изграждане на социални умения и умения за
разрешаване на проблеми
придобиване на контрол върху
случващото се - развитие на умения, които дават отговор на
ситуацията, в която се намира клиента.
Насока към специалистите: Обучение в умение за комуникация,
контрол на импулсивни реакции, усвояване на професионални умения
и т.н.
4. Развитие на самоуважение и положителна представа за
себе си - суровата дисциплина, негативен критицизъм, недостижими
стандарти и острата ирония са изключително деструктивни за
самоуважението.
Насока към специалистите:
• Демонстриране на безусловно приемане на клиента, не на
поведението му;
• Акцентирайте на положителни качества, които остават скрити
под неприемливото поведение.
Г) Интервю, като метод за изследване при прилагане на
подхода Резилианс:
Интервюто в социалната работа се използва за проучване на
данни, факти, но и за разбиране на преживявания, нагласи,
мотивации, социални идеи, ценности и норми. Това не е обикновен
разговор, а разговор, който цели набиране на информация.
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“
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Технологията на провеждане на интервюто е зависима от неговите
цели (дали ще се изследват характеристиките на клиента, неговото
поведение, кое определя отношението му към хора, ситуации и др.).
Достоверността на информацията зависи от създаването на минимум
доверие между интервюиращия и интервюирания. Важно е
специалистите да са наясно, че мястото на провеждане на интервюто,
влияе по един или друг начин върху неговата ефективност.
Видове интервю:
• Свободно интервю
свободния разговор се използва при
изследване на процесите на социализация и развитие, на интереси,
мотивации. Въпросите са общи, целта е да се стимулира свободното
изразяване на клиента. Информацията се набира повече от
интерпретация на думите, отколкото от фактите.
• Водено интервю Социалния работник има набор от въпроси, на
които той трябва да получи отговор. Професионалното умение се
проявява в това разговорът да се води така, че с минимален брой
директни въпроси да се получи необходимата информация.
Директните въпроси снижават доверието.
• Фокусирано интервю - обединява в себе си различни техники,
при него има фокусиране върху тема или специфичен детайл от
проблема. Успеха зависи от умението на изследователя да
идентифицира тези важни данни, тези значими детайли от разговора
и по подходящ начин, в подходящ момент да задълбае разговора.
• Разказът на живот много ефективна техника, която позволява
анализ на факти и отношения. Може да се реализира като
автобиографичен разказ и като психо-биографичен. Очаква се хората
да споделят важни за тях събития, спомени, чувства, отношения, да
преценят успехите и неуспехите си.
• Не-директивно интервю свързва се с Карл Роджерс и неговата
клиент-центрирана терапия. Интервюиращия се стреми да слуша
повече, да бъде емпатичен и автентичен, не задава директни въпроси,
не спори и не дава морални категории.
Специфика на първото интервю необходимо е настройване
към клиента. Това предполага предварителни усилия на социалния
работник да влезе в допир с потенциалните чувства и тревоги на
клиента. Основните цели на първото интервю са насочени към
изграждане на усещане за сигурност в клиента и разбиране от
страна на социалния работник на това, което клиента казва като
стъпка към разрешаване на проблема.
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Фази на интервюто:
1) Подготовка - запознаване с цялата налична информация;
определяне на целите на интервюто (кои са основните проблеми, които
ще бъдат засегнати и колко време ще е необходимо за провеждането
му; подготовка на обстановката (дружелюбна обстановка, където
клиента и интервюиращия няма да бъдат прекъсвани); настройване на
консултанта (чувства, мисли и предразсъдъци, поставяне на негово
място).
2) В началото на интервюто:
Кратко представяне отговорности и компетенции;
- Обяснение на начина на протичане на интервюто и неговите
цели;
- Договореност, в зависимост от възрастта;
- Важно е клиента да разбере, че няма грешни отговори;
- Убедете клиента, че неговите нужди са най-важни;
- Уверете го в конфиденциалността и нейните граници в
разговора;
- Направете всичко това по възможно най-кратък начин.
3. По време на интервюто:
- Необходими качества на интерюиращия
неутралност,
заинтересованост, ангажираност, съпричастност, непредубеденост,
професионализъм;
- Интервюиращия не трябва да проявява авторитарност, да
оценява, да спори, да се държи като експерт;
- Избягвайте затворени въпроси;
- Търсете доказателства за казаното при децата реалността и
фантазията не е ясно разграничена;
- Внимавайте с подвеждащи въпроси;
- Стимулирайте свободното говорене;
- Техники за улесняване на разговора- перифраза, обратна
връзка, отразяване на чувствата. При малките деца - влизане в роля,
разказване на приказки, рисуване, проиграване на ситуации с
играчки и предмети и др.
Важни моменти: обстановка; посрещане; представяне на
социалния работник; обръщение към клиента; отразяване на
чувствата на клиента.
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