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Уважаеми читателю!

Преди четири години в рамките на проект „Социални услуги в замяна на нови ра-
ботни места“ (СЕЙН) — пилотна инициатива на Министерството на труда и социалната 
политика, осъществявана с подкрепата на Програмата на ООН за развитие, бе разработен 
и публикуван „Наръчник на социалния асистент в България“ като помагало за упражня-
ващите новата професионална роля на социалния асистент. 

Ако това първо издание отразява ентусиазма на началото, провокиран от успешните 
обучения и резултатите от добрата работа на първите социални асистенти, ангажирани 
по проект СЕЙН, то последващите години практика в предоставянето на услугата в общ-
ността „Социален асистент“ и в подготовката на социалните асистенти обогатиха позна-
нията на авторите за онези професионални компетентности и нагласи, които гарантират 
високото качество на услугата — уменията за ефективно общуване, за подкрепа на по-
требители с различни потребности и ресурси, както и за действие в ситуации на риск и 
криза. Резултатите от натрупания с времето опит и от неговата рефлексия се съдържат в 
настоящата преработка на Наръчника.

Второто издание на помагалото има за цел да представи същността на професията 
„Социален асистент“, да подпомогне формирането у социалните асистенти на адекватни 
на българските условия професионални компетентности, както и да предложи по-общи 
теоретични познания за социалните услуги в общността и за методите на тяхното прило-
жение в пряката работа с хората в неравностойно социално положение. 

Наръчникът е предназначен за социалните асистенти, за техните обучители и кон-
султанти, както и за доставчиците на социални услуги в общността. Той включва два-
надесет теми, всяка от които съдържа кратко представяне на съвременните теоретични 
знания по темата, разгърнати насоки за приложението на тези знания в работата на со-
циалните асистенти с техните потребители и, накрая, учебен казус с въпроси за дискусия. 
Към някои от темите е предложен речник на използваните специализирани термини и 
допълнителна литература. Теорията е онагледена с много примери, които са наблюда-
вани в практиката на социалните асистенти, но са адаптирани с учебна цел и съдържат 
променени имена и детайли. 

Темите могат да бъдат обединени в три съдържателни групи: 
• Теми, въвеждащи в проблематиката (теми І–ІV) 

Тази тематична група представя същността на социалните услуги в общност-
та (тема І), като се прави паралел между медицинския и социалния подход и се излагат 
основните принципи при предоставянето на услуги в общността. Разглеждат се потреб-
ностите, правата и отговорностите на основните страни в процеса на предоставяне 
на услуги — потребител и социален асистент (тема II и тема III). Визията за професио-
налната роля и основните задължения на социалния асистент представя тема 
ІІ, с фокус върху необходимата професионална компетентност, специфични умения и 
характеристики на личността. Възможностите да се задоволят основни потребности и 
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права на потребителите чрез предоставяне на услуги от социални асистенти се анали-
зират в тема IIІ. Целта на тема ІV е да представи ефективен модел на взаимодействие 
и общуване между социалните асистенти, потребителите и техните близки, 
който включва необходимите умения и техники за подкрепящо общуване от страна на 
социалните асистенти.

• Теми, представящи спецификата на социалните услуги в общността за 
основните групи потребители (теми V–Х)
Оценката на риска, оказването на първа помощ и възможностите за осигуряване 

на здравословна и защитена среда за потребителите е знанието, представено в тема V. В 
тема VІ се прави обзор на физиологичните и психологическите промени, които настъпват 
с остаряването. Описани са социалните услуги в общността за възрастни и тежко 
болни хора, отчитащи тези изменения. В теми VІІ и VІІІ са представени социалните 
услуги за хора с увреждания в контекста на заболяванията, които бяха най-често сре-
щани в практиката на социалните асистенти, работещи по проект СЕЙН в периода 2003–
2006 г., с акцент върху психологическата страна на услугите, предоставяни от социалните 
асистенти, и върху уменията, необходими за работа в кризисни ситуации. Тема ІХ е пос-
ветена на една специфична страна от работата на социалните асистенти — оказването на 
подкрепа при случаи на преживяване на скръб и загуба. Особеностите на групата 
потребители изисква повишено внимание и към нуждата от превенция и подкрепа 
при случаи на насилие, като тема Х предлага конкретни техники, които социалният 
асистент може да прилага в такива ситуации. 

• Теми, разглеждащи етични и професионални аспекти на професията 
„Социален асистент“ (теми ХІ и ХІІ) 
Тема ХІ представлява опит за прилагане на общоприетите в социалната работа етич-

ни принципи към практиката на социалните асистенти. Последната, ХІІ тема очертава 
възможностите за професионална реализация и развитие на социалния асис-
тент, обръщайки специално внимание на начините за преодоляване на професионалния 
стрес и проявите на синдрома на „емоционално прегаряне“.

Настоящият наръчник не би бил възможен без споделения опит на социалните асис-
тенти от 12-те пилотни общини, в които за първи път стартира услугата „Социален асис-
тент“ — Айтос, Берковица, Ботевград, Благоевград, Бяла Слатина, Велико Търново, Ви-
дин, Враца, Горна Оряховица, Етрополе, Казанлък и Правец, както и без разработките на 
обучителите и постоянната подкрепа от Звеното за управление на проект СЕЙН. 

Надяваме се, че настоящото издание на „Наръчника на социалния асистент в Бълга-
рия“ ще се окаже полезно четиво за Вас. Желаем Ви успех!
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I .  СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА — ОБЩИ ПОЗНАНИЯ ЗА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на 
лицата да водят самостоятелен начин на живот. Услугите могат да се предоставят в специ-
ализирани институции и в общността. 

Социалните услуги се основават на разбирането за социална работа и представляват 
комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на по-добро качество на 
живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индивидуалните им способно-
сти, междуличностните отношения и ресурсите на общността.

1. Подходи при предоставянето на социални услуги

Световната практика за предоставяне на социални услуги за хора в неравностойно 
положение се базира на два основни подхода:

• Медицински подход — в основата му стои убеждението, че ценността на човека се оп-
ределя от степента на неговата полезност за обществото. Главна задача при предос-
тавянето на услуги е да се помогне на индивида да се приспособи към обществото на 
„здравите“, като преминава през медицинска рехабилитация. Всеки проблем се раз-
глежда като следствие на заболяване или възрастови изменения на индивида. Самият 
човек се възприема като неспособен за самостоятелен и пълноценен живот (без по-
мощ от вън). Последица от това разбиране е създаването на специални институции, 
които да се „грижат“ за хората с увреждания и старите хора, т.нар. социални домове. 

• Социален подход — във фокуса му е признаването на човека като ценност. Същността 
на проблема при инвалидността и старостта е в това, че индивидът има неравни въз-
можности при провъзгласени равни права. При хората с ограничени възможности 
равновесието между тях и социалната среда се нарушава. Затрудненията, които из-
питва човек, който не е получил подкрепа, водят до дезадаптация и дисхармония 
с обкръжаващия свят. При предлагането на услуги се изхожда от потребностите и 
ресурсите на индивида. 
В работата на хората, предоставящи социални услуги (социален работник, социален 

асистент, домашен помощник, др.), могат да бъдат разпознати примери за прилагането 
и на двата подхода. Често към помагащите има очаквания да поставят „диагноза“, да на-
значават „лечение“, да предписват „решения“ на проблемите на хората с увреждания и на 
старите хора, за които се грижат. В същото време, този модел понякога изглежда прием-
лив и за самите помагащи, тъй като ги овластява. Следва да се знае обаче, че медицински-
ят модел на обгрижване превръща потребителите в пациенти, които отказват да поемат 
отговорност за своите действия. 

Социалният модел е насочен към отчитане на индивидуалните потребности и из-
граждане на равноправни отношения със света. Той дава възможност на потребителите 
да придобият контрол над собствените действия и да носят съответните отговорности. 
Примерите за прилагането на социалния подход в практиката са по посока включването 
на потребителя (съобразно неговите възможности) в процеса на предоставяне на социал-
ни услуги — в оценката на потребностите от самите услуги, в избора и планирането им, в 
контрола и оценката на тяхната ефективност.

Тенденция в развитите страни е да се върви към по-широко прилагане на социалния 
подход, който е базиран на няколко основни принципа, представени по-долу.
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2. Принципи при предоставянето на социални услуги

• Независимост. Този принцип се разбира като наличие на съвкупност от определе-
ни условия, необходими за самостоятелния живот на потребителя: достъп до продо-
волствия, вода, жилище, дрехи и медицинско обслужване чрез осигуряване на дохо-
ди, поддръжка от страна на семейството, общината и самопомощ; достъп до заетост 
или друг вид дейност, носещ доходи; безопасност и сигурност в собствения дом и 
живот в него, докато това е възможно.

• Участие. Принципът означава, че хората в неравностойно положение трябва ак-
тивно да бъдат включени в живота на обществото, в това число и при развиване на 
социалната политика за тях.

• Грижа. За спазването на този принцип трябва да съществува съвкупност от следни-
те условия: обезпечаване на грижа и защита от страна на семейството и обществото, 
позволяващи да се поддържа или възстанови оптималното ниво на физическо, пси-
хическо и емоционално благополучие; достъп до социални и правни услуги; въз-
можност да се ползват услугите на институции, обезпечаващи защита и рехабилита-
ция при хуманни и безопасни условия; възможност да се ползват правата на човека 
и основните свободи, включително пълно зачитане на достойнството, убежденията, 
нуждите и личния живот, право да взимат решения относно грижите за тях и относ-
но качеството на живот.

• Реализиране на вътрешния потенциал. Принципът се отнася към търсене на 
възможности за реализация на потенциала на личността; достъп до ресурсите на 
обществото в областта на образованието, културата, духовния живот и свободното 
време.

• Достойнство. Включва възможността да се води достоен и безопасен живот, защи-
тен от експлоатация и физическо или емоционално насилие; право на справедливо 
отношение независимо от възрастта, пола, расовата или етническа принадлежност, 
социален или здравен статус, от икономическия принос.
Тези принципи са залегнали в различни документи на Организацията на обедине-

ните нации (ООН) и Съвета на Европа от последните двадесет години.

3. Социални услуги в България

Следвайки принципите на ООН, в Националната програма на Министерството на 
труда и социалната политика за периода 2005 — 2009 г. са залегнали следните приори-
тети:

• Гарантиране на равни възможности, предотвратяване и премахване на дискримина-
цията по пол, възраст, увреждане, етническа принадлежност, др. 

• Провеждане на активна политика за повишаване квалификацията и насърчаване на 
заетостта за хората в неравностойно положение на пазара на труда.

• Гарантиране социалната защита и интеграцията на уязвимите групи от населението.
Акцент се поставя върху предоставянето на социални услуги, насочени към преодо-

ляване на социалната изолация.
Според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (чл. 36) социал-
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ните услуги в България се разглеждат в две основни групи: услуги в общността и услуги, 
предоставяни в институции.

Социални услуги, които се предоставят в общността
 1. Личен асистент
 2. Социален асистент
 3. Домашен помощник 
 4. Домашен социален патронаж 
 5. Дневен център 
 6. Център за социална рехабилитация и интеграция 
 7. Център за временно настаняване 
 8. Приемна грижа
 9. Кризисен център
 10. Център за настаняване от семеен тип 
 11. Защитени жилища
 12. Обществени трапезарии 
 13. Приюти 
 14. Звено „Майка и бебе“ 
 15. Център за обществена подкрепа 
 16. Център за работа с деца на улицата 

Специализирани институции за предоставяне на социални услуги 
 1. Домове за деца 
 2. Домове за възрастни хора с увреждания 
 3. Социални учебно-професионални заведения 
 4. Домове за стари хора 
 5. Домове за временно настаняване

Основен приоритет в социалната политиката на Р България през последното десети-
летие е преходът от институционални социални грижи към социални услуги в общността. 
Резултат от стремежа да се развиват тези услуги е въвеждането на редица програми и про-
екти, между които Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“ и проект 
„Социални услуги в замяна на нови работни места“ (СЕЙН). Основните цели на тези про-
грами са по посока предоставяне на качествена грижа в домашна среда на хора с трайни 
увреждания или тежко болни самотни стари хора и постигане на социална адаптивност 
чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични и социални асистенти.

Най-общо услугите, които се предоставят в рамките на програмата и проекта, могат 
да бъдат обобщени в следните групи:

• Битови услуги — доставяне и/или приготвяне на храна, пазаруване, почистване и 
други.

• Административни услуги — извършване на плащания, посредничество при конта-
ктите с различни институции, др.

• Социални услуги — придружаване извън дома, помощ в общуването и поддържане-
то на социални контакти, др.
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4. Специфика на социалните услуги, предоставяни в общността

Социалните услуги в общността предоставят на потребителите подкрепа в домашна 
или в позната за тях среда — в близост до приятели и роднини. Хората, които им асисти-
рат, познават общността, наличните услуги и знаят как да ги осигурят за своите клиенти. 
Подпомаганите лица запазват близки връзки с приятелите и семейството, което е важно 
за нормалното отглеждане на децата и за поддържането на добро здравословно състояние 
на възрастните. 

Какви резултати могат да се очакват, когато услугите се предоставят в общността? 
• Потребителите могат да се възползват от услугите, без да се разделят със своята оби-

чайна среда — дома си, близките и приятелите — и да променят жизнените си стерео-
типи.

• Услугата е достъпна, предоставя се в същото населено място.
• Предлагащите услуги могат да подхождат индивидуално към потребностите на хо-

рата, за които се грижат.
• Сведени до минимум са културните и езиковите прегради.
• Потребителите — често пъти изолирани от обществото — общуват ежедневно със 

загрижени и подкрепящи ги хора (социални асистенти и др.).
• Подобрява се качеството на живота на потребителите, облагородява се жизнената 

им среда.
• Подобрява се тяхното самочувствие и положителното отношение към себе си и зао-

бикалящите ги.
• Разширява се възможността за свободен избор на потребителите, което поражда 

усещането за защитеност, увереност в утрешния ден, отговорност за живота си.
• Улеснява се достъпът на потребителите до ключови институции — училища, социал-

ни и здравни институции, общинска администрация, др.
• Променя се самата общност, в която живеят потребителите. Създава се култура, за-

читаща нуждите на потребителите, приемаща и толерираща различията и индиви-
дуалните особености.
Въпреки изброените предимства на социалните услуги, предлагани в общността, в 

някои случаи към тях може да се наблюдават прояви на стереотипно поведение както 
от страна на хората с увреждания и старите хора, така и от страна на техните близки:

• Трудно приемане на социалната помощ за всекидневния живот, недоверие към со-
циалните асистенти, нежелание да бъдат зависими от чужди хора;

• Стремеж и настойчивост да се получат колкото се може повече услуги, възлагане на 
недоговорени задължения;

• Неудовлетвореност от жизнените условия, в които живеят, която се пренася към хо-
рата, предоставящи грижи за тях (социалните асистенти, др.);

• Социалният асистент се възприема като лице, което носи отговорност за тяхното фи-
зическо здраве, морално и материално състояние.
Тези стереотипи могат да се проявят особено силно при първата среща между социал-

ния асистент и потребителя. За да се преодолеят, е необходимо време, стриктно догова-
ряне на услугите и доказване на качествата на социалния асистент. Необходимо е да се 
положат усилия от страна на потребителя и от страна на социалния асистент. 
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5. Нормативна рамка на социалните услуги 

• Европейска социална харта (ратифицирана от ХХХVIII Народно събрание на 29 март 
2000 г.). Тя описва правата на възрастните хора и хората с увреждания и мерките, 
необходими за тяхната защита:

Член 15. Право на инвалидите на независим живот, социално интегриране и учас-
тие в живота на общността 
Член 23. Право на възрастните на социална закрила 
С цел да се осигури ефективното упражняване на правото на възрастните хора на 
социална закрила, договарящите се страни се задължават да приемат или насърча-
ват, пряко или в сътрудничество с обществени или частни организации, подходя-
щи мерки, предназначени в частност: 

– да дадат на възрастните хора възможността колкото може по-дълго да останат пъл-
ноценни членове на обществото; 

– да дадат на възрастните хора възможността свободно да избират своя начин на живот 
и да водят независимо съществуване в обичайната им среда, докато искат и могат.

• Виенски план за действие по проблемите на стареенето
Одобрен е от Генералната асамблея на ООН през 1982 г. В него са изведени ос-
новните принципи за отношение към старите хора и конкретни препоръки към 
държавите. Препоръките са в следните области: здравеопазване и хранене, защита 
на старите хора като потребители, жилище и обкръжаваща среда, семейство, соци-
ално осигуряване, обезпечаване на доходи и заетост и образование. 
Документът се основава на разбирането, че „уважението към старите хора и грижа-
та за тях, което винаги и на всякъде се явява един от малкото неизменни фактори 
на човешката цивилизация, обуславя оцеляването и прогреса на човечеството. “

• Закон за социално подпомагане (ЗСП) и Правилник за прилагане на ЗСП
• Закон за интеграция на хора с увреждания (ЗИХУ) и Правилник за прилагане на ЗИХУ
• Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и Правилник за прилагане на ЗНЗ
• Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

Казус 

Социална асистентка се грижи за две тежко болни самотни жени. 
Към нея се обръща за съвет тяхна съседка (Мария), която живее сама и 
наскоро е претърпяла тежка операция. Трудно комуникативна и под-
вижна е. Нуждае се от непрекъснати грижи и лекарско наблюдение. Мария се обръща 
за помощ към социалната асистентка, след като е научила от съседките й за грижите, 
които получават от нея. 

Какво може да направи социалният асистент в дадената ситуация?

Въпроси за дискусия:
• Има ли право социалният асистент да дава съвети?
• Необходима ли е повече информация за състоянието на Мария и от къде може да 

се набави?
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• Кой може да даде информация за правата на Мария за ползване на социални ус-
луги?

• С кои институции би могло да се осъществи контакт?
• Кой трябва да поеме отговорност за грижите за Мария?

Речник

Социална общност� — относително устойчива група от хора, отличаваща се със 
сходни модели на живот и социални норми, близост в ценностите и интересите, 

с повече или по-малко развито чувство за принадлежност. В исторически план първата со-
циална общност е семейството. 

Качест�во на живот� — цялостно благосъстояние на хората, което включва осигуряване на 
минимален стандарт на живот, достъп до заетост и социална защита, национална и лична си-
гурност и безопасност, политически и икономически свободи. Качеството на живот се свързва 
не само с ключовите измерения — доходи, образование и достъп до материални ресурси, но и 
с нивото на здравните грижи, с проблемите на семейството и със социалните отношения.



II. ПРОФЕСИОНАЛНА РОЛЯ И ОСНОВНИ 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ
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1. Статут на социалния асистент

„Социален асистент“ е лице, предоставящо комплекс от услуги, насочени към со-
циална работа и консултации на потребителите и свързани със задоволяване на потреб-
ностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти (Правилник за 
приложение на Закона за социално подпомагане).

В практиката на проект СЕЙН и Националната програма „Асистенти за хора с увреж-
дания“ се предоставят по-широк кръг от услуги в подкрепа на ежедневните дейности от 
бита (хранене, пазаруване, хигиена), здравословното състояние (подкрепа при приема 
на лекарства и контактите с медицински лица), активността на потребителите (придру-
жаване извън дома, подкрепа при занимания) и други, описани по-долу детайлно. 

2. Услуги, предоставяни от социалния асистент

Социалните асистенти предоставят следните услуги:
• Доставяне и/или приготвяне на храна, помощ при хранене;
• Пазаруване — снабдяване на нуждаещите се с ежедневно необходимите продукти и 

лекарства;
• Помощ за поддържане на лична хигиена — подпомагане при обличане, къпане, ре-

сане, поставяне в инвалидна количка;
• Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар, измерване на кръвно на-

лягане, придружаване до личен лекар, при настаняване в болница;
• Извършване на плащания — за електричество, вода, местни данъци и такси и др.;
• Административна помощ — съдействие за изготвяне на необходимите документи за 

явяване на ТЕЛК, попълване и подаване на необходимите формуляри като данъчни де-
кларации, молби за получаване на помощи от службите за социално подпомагане или 
до други учреждения; съдействие при получаване на технически помощни средства;

• Придружаване извън дома на потребителя — придружаване до учебно заведение, на 
кино, театър, гости, др.;

• Помощ в общуването и поддържането на социални контакти — организиране на раз-
влечения и занимания в дома и извън него, четене на книги и вестници;

• Помощ за деца с увреждания, които посещават общообразователно училище, под-
помагане на заниманията им по домовете в извънучебно време;

• Помощ на лице с увреждане, изведено от специализирана институция и на членове-
те на неговото семейство;

• Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от получаваното 
лице — текущо и основно почистване;

• Други сезонни или специфични услуги (съобразно индивидуалните потребности на 
лицата).
Определянето на социалните услуги за всеки конкретен потребител се извършва ин-

дивидуално на базата на заявеното желание, констатираните потребности и правата за 
достъп до услугата.
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3. Права и задължения на социалния асистент

Основните права и задължения на социалния асистент са регламентирани в:
• Закон за социалното подпомагане;
• Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане; 
• Длъжностна характеристика на социалния асистент.

Социалните асистенти се назначават на трудов или граждански договор и правата 
им се определят и гарантират от Кодекса на труда. Към договора получават и длъжностна 
характеристика, която описва техните задължения, отговорности и подчиненост.

Задължения на социалния асистент според длъжностната характеристика:
• Организира и осъществява ежедневна дейност, осигуряваща необходимите 

санитарно-хигиенни, битови и социални условия за осигуряване на нормален живот 
на потребителя, включително помощ при общуването и поддържането на социални 
контакти, развлечения и занимания в дома и извън него;

• Предоставя еднократни социални услуги (битови, административни, медицин-
ски, др.) по молба на потребителя за основно почистване на помещенията, обита-
вани от него, при подаване на документи в пенсионен отдел, Дирекция „Социално 
подпомагане, Общината, и др., при снабдяване с помощни средства, при изготвяне 
на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК, РЕЛК, както и при настаняване 
или напускане на болница, грижи след болнично лечение, рехабилитация и др.;

• Съдейства за ефективната социална интеграция на потребителя, като след съ-
гласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ окуражава активността на потреби-
теля, организира срещи, осъществява контакти с други лица;

• Грижи се за здравето и безопасността на потребителя, като предлага мерки за 
намаляване или отстраняване (ако е възможно) на рисковете в дома му, а при спе-
шен случай незабавно информира личния лекар на потребителя и посоченото за 
контакт лице;

• Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при из-
пълнение на служебните му задължения, освен в случаите, когато застрашават здра-
вето и живота на потребителя.

Основни права на социалните асистенти, произтичащи от Конституция-
та на Р България и Кодекса на труда

• Зачитане на личното достойнство;
• Недискриминационно отношение;
• Право да изразяват мнение;
• Право на труд;
• Ненамеса в личния и семейния живот, защита срещу посегателства на честта, дос-

тойнството и доброто име;
• Право на работа в здравословна и безопасна среда; 
• Право на жалби и предложения.
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4. Професионална компетентност 
и личностови характертистики на социалния асистент

Професионалната компетентност на социалните асистенти се развива в три основни 
направления:

• Специална компетентност;
• Социална компетентност;
• Лична компетентност.

Специална компетентност 
• Разбиране на целите на професията, т.е. съдействие за подобряване качеството на 

живот на потребителите, без да се изземат техните отговорности и участие. 
• Постигане на положителни и стабилни резултати в работата. 
• Овладяване на няколко вида професионална дейност в рамките на професията. На-

пример: не е достатъчно да извършва съвестно и качествено битовите услуги, ако не 
е овладял и специалните умения за общуване и не ги прилага. 

• Професионално мислене и съзнание, самостоятелност при решаването на професи-
онални проблеми. Например: използване на натрупаните теоретични познания, за 
да представи случай и да търси решение (самостоятелно или в екип).

• Емоционално съхранение. В практиката си социалният асистент е свидетел на труд-
ностите и болката, която изпитват потребителите и техните близки. Професионал-
ното майсторство се състои в това да се прояви съчувствие и да се окаже подкрепа, но 
и да се съхрани емоционална дистанция. 

Социална компетентност
• Възприемане на себе си като част от професионалната общност.
• Овладяване на професионалните норми на общуване и етичните принципи. Напри-

мер: ако колега сподели конкретни лични детайли от професионална ситуация, в коя-
то среща трудности, задължение на социалния асистент е да не разгласява тези данни. 

• Социална отговорност за последиците от своите постъпки. Например: ако социален 
асистент наблюдава прояви на насилие в дома на потребителя, той носи социална 
отговорност за своите действия или бездействие. 

• Умение да сътрудничи, лесно да встъпва в социални контакти.
• Готовност да се променя и развива.
• Умение да предизвиква позитивен интерес в обществото към резултатите от своята 

дейност.

Лична компетентност
• Устойчива във времето професионална мотивация.
• Наличие на позитивно отношение към себе си, стабилна самооценка. Например: ако 

в работата се срещнат инцидентни затруднения, това да не доведе до мисли от рода 
на „Аз не съм добър социален асистент!“

• Творчество и индивидуален подход в работата.
• Удовлетвореност от професията.
• Себерефлексия и способност да се поема отговорност за собствените действия.
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• Използване на жизнения опит в професията.
• Готовност за обучение и надграждане на професионалната компетентност.
• Умение за поставяне на реалистични цели в професионалната дейност.

За постигане на тези компетентности е необходимо социалният асистент да премине 
през специално обучение. Въвеждащото обучение се осигурява от доставчика на услу-
гата. Задължително включва следните теми: 

• общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент уме-
ния;

• основни задължения на социалния асистент;
• специфика на грижите за стари хора, за деца и възрастни с увреждания, за тежко 

болни;
• стандарти на работа при предоставяне на услугата „Социален асистент“;
• етични стандарти в работата на социалния асистент;
• здравословни и безопасни условия на труд, оказване на услуги с физически контакт;
• процедури за осигуряване на качество и за мониторинг;
• знание за организацията на доставчика на социални услуги;

Обучението може да се извърши в различни форми:
• курс за професионално обучение;
• съвместна работа с по-опитен и компетентен социален асистент;
• индивидуални занимания с наръчници и помагала, консултации с обучител;
• комбинация от горните три форми.

Особеност на професията, както и на всички други помагащи професии е, че за под-
държане на професионализма специалистите се нуждаят от непрекъснато обучение. 

5. Характеристики на личността 

Освен участието в обучение, за успешната професионална реализация на социалния 
асистент са важни и някои личностови характеристики. Сред тях много важни са: личната 
мотивация, професионалната подготовка и отговорност, вярата във възможностите на хо-
рата, откритостта към собствените чувства и преживявания, осъзнаването на собствените 
ценности и убеждения и ненатрапването им върху ценностите на другите, способността за 
установяване и поддържане на топли отношения с другите, реалистичността на очаква-
нията, любознателността към човешката личност и поведение, чувството за хумор.

6. Специфични умения на социалния асистент 

Практикуването на професията изисква развитие на някои специфични умения. 
Тук ще бъдат представени някои от най-съществените умения.

Изграждане на доверие
Важно условие за ефективно упражняване на професията е изграждането на дове-

рителни отношения между социалния асистент и потребителя. В работата на социалния 
асистент може да се говори за два типа доверие:
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• Първи тип — основава се на възможността да се прогнозират действията на дру-
гия и на надеждата, че тези действия ще съвпаднат с очакванията. Колкото повече 
очакванията съвпадат, толкова повече доверие има. Важно е социалните асистенти 
да спазват всички договорености с потребителите, т.е. да действат на принципа „Ка-
зана дума — хвърлен камък!“

• Втори тип — свързано е с това доколко вътрешният свят на другия, неговите убежде-
ния и ценности отговарят на нашите. Нормално е да има различия в това отно-
шение между потребителя и социалния асистент, но трябва да се положат усилия, за 
да се открият тези области, в които има съвпадение. 

Емпатия
Способността за разбиране на емоционалното състояние на другия и за общуване с 

него, в синхрон с това състояние, се нарича емпатия. Емпатията предполага умение да се 
разпознават чувствата и мислите на другия в конкретна ситуация. Тя не е пълно отъжде-
ствяване с другия човек, а по-скоро „доближаване“ до другия с цел разбирането му. На-
пример, емпатията предполага социалният асистент да разпознава проявите на тъгуване 
при потребителя и да съобрази поведението си с тях, а не да тъгува като потребителя. 
Доближаването може да стане, като асистентът си припомни подобен личен опит и про-
вери дали собствените му преживявания и тези на потребителя са идентични. Например: 
потребителка, без да иска, счупва чаша. Може би за потребителката чашата е свързана 
със значим спомен. Възможно е тя да е човек, който много държи на вещите си. За со-
циалния асистент, изхождайки от личния си опит, това може да не е сериозен инцидент и 
естествената му реакция да бъде на омаловажаване на ситуацията. За да даде емпатичен 
отговор, той трябва да наблюдава и разпознава нейните реакции и да прояви интерес за 
причините, например: „Виждам, че много се разстрои, като счупи чашата. Напомни ли ти 
за нещо?“

Една от най-характерните черти на емпатията е, че в общуването не се дават оценки 
за действията и характера на другия човек. Липса на емпатия биха демонстрирали думи 
като: „Не се ядосвай за толкова дребни неща“. 

Проявата на емпатия е един от най-важните начини, чрез които социалните асис-
тенти могат да помогнат на потребителите да се почувстват разбрани и приети.

Умения за самопознание и самоконтрол
Самопознанието се изразява в способността да се анализират, разпознават и при-

емат собствените настроения, емоции и движещи сили, както и тяхното влияние върху 
своите действия и тези на околните. Проявите на добро познаване на собствената личност 
са: увереност, реалистична самооценка, самокритичен хумор.

Самоконтролът се изразява в способността за овладяване и насочване в положител-
на посока на собствените негативни импулси и настроения. Това е умението да не се дават 
прибързани оценки и да се мисли, преди да се действа. Изразява се и в готовността за 
промяна и справяне в нови и неясни ситуации. 

Умения за даване на емоционална подкрепа
Важна част от качествените социални услуги е оказването на емоционална подкрепа 

на потребителя. 
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Емоционалната подкрепа означава:
• Да се изслушват тревогите и притесненията на потребителя.
• Да се отнасят с уважение към неговите преживявания, болка, страхове.
• Да се назовават и приемат чувствата, които го вълнуват.
• Да му се партнира при решаване на проблеми от ежедневието.
• Да се полагат усилия за повишаване на самочувствието (което при самотните стари 

хора и при хората с увреждания обикновено е с негативен знак).
• Да се обръща внимание на средата, в която живеят потребителите, така че тя да е 

достъпна и възможно най-комфортна за тях.
• Да се отчитат индивидуалните особености на всеки потребител.
• Да се проявява емпатия.
• Да се вниква в отношенията на потребителя със семейството и с другите хора около 

него и да му се дава възможност да говори за тях.

Умения за взимане на решения
Практиката на социалния асистент изисква да се взимат решения в редица ситуа-

ции, включително и рискови. 
Взимането на решение е сложен процес, който обикновено включва следните стъпки: 

• Набелязване на възможните действия от страна на социалния асистент.
• Съпоставяне на възможностите за реакция с личните ценности, нагласи и ресурси и 

отхвърляне на тези, които не отговарят на тях.
• Предвиждане на резултатите от всяко действие.
• Изключване на най-малко благоприятните алтернативи.
• Съставяне на предварителен план на действие, подчинен на вече направения из-

бор.
• Осъществяване на плана.
• Оценка на резултата. 

Един от професионалните рискове е социалният асистент да търси решения вместо 
потребителя или неговите близки. Това би довело, от една страна, до поемане на отговор-
ности, които са извън сферата на действие на социалния асистент, а от друга, до поста-
вяне на потребителя или близките в зависима позиция. При такъв модел на поведение 
социалният асистент изхожда от собствените си представи за това какво е добро, полезно 
и важно. Много е вероятно те да не съвпадат с представите на потребителя и неговите 
близки. Взетото решение ще е правилно от гледна точка на социалния асистент, но не и 
за потребителя. В резултат на подобно поведение, потребностите на потребителя няма да 
бъдат максимално добре задоволени и могат да възникнат конфликти. 

Умение за поставяне на професионални граници
С понятието „професионални граници“ се обозначава сферата на професионални 

действия, отговорности и емоционална ангажираност от страна на социалните асистенти 
към проблемите на потребителите (докъде стигат те и откъде започват отговорностите на 
други лица и институции). 

Проявите на това умение може да се проследи на две нива:
• На ниво дейност. Изразява се в точно спазване на договореностите с потребителите, 

неизвършване на допълнителни услуги, спазване на работното време и т.н.
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• На ниво емоции. Изграждане на доверителни и близки отношения, но и спазване на 
емоционална дистанция. 
Социалните асистенти трябва внимателно да следят до къде се простират професионал-

ните им граници, да обсъждат тези граници с всички участници в процеса — доставчика на 
услуги, потребителя и неговите близки, други специалисти в сферата на социалната работа.

Рискови фактори при спазване на професионалните граници
• Смесване на ролите — социалният асистент възприема потребителя като свой бли-

зък (например като майка), а потребителят вижда в лицето на социалния асистент 
своя син, например. 

• Неизградена професионална идентичност — когато социалният асистент е неуве-
рен каква е разликата между социален асистент, болногледач, чистачка, например. 

• Неразбиране или изкривяване на работните взаимоотношения — например, кога-
то социалният асистент възприема потребителя като свой работодател и приема, че 
от него зависи дали ще запази работата си.

• Криворазбрана етика — когато социалният асистент има разбирането, че ако не 
задоволи всички нужди и желания на потребителя (като поема отговорности извън 
рамките на професията), ще бъде „лош човек“. 

• Влизане в ролите на „спасител“ и „жертва“ — социалният асистент изхожда от 
разбирането, че без неговата помощ потребителят няма да може да живее.
За преодоляване на тези рискове от голяма помощ на социалните асистенти могат да 

бъдат уменията им за саморефлексия, както и обратната връзка от колеги и работодател. 

Умения за осъществяване на професионални контакти
Работата на социалните асистенти предполага непрекъснато партниране с различни 

институции и специалисти. Това са близките на потребителя, неговите приятели, съседи, 
както и професионалисти, които предоставят подкрепа в различни житейски ситуации. 
Социалният асистент трябва да умее да поддържа дългосрочни професионални контакти 
при грижите си за потребителите с:

• Организацията, която е доставчик на социалните услуги;
• Дирекция „Социално подпомагане“;
• Общинска администрация;
• Местните поделения на Енергоснабдяване, БТК, топлофикация и др.;
• Пенсионна служба;
• Болници и други здравни заведения;
• Лични лекари, психолози, др.;
• Училища;
• Полиция;
• Други доставчици на социални и допълващи услуги за хора в риск на територията на 

общината.
Умението да се поддържат професионални контакти между различните специалисти 

и институции, които предоставят възможности за подкрепа на уязвими групи от общество-
то, е условие както за предоставяне на навременна и професионална помощ на нуждаещи-
те се, така и за съхраняване на социалния асистент от професионално прегаряне.
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7. Мониторинг на дейността на социалния асистент

Пряк контрол върху работата на социалния асистент извършва неговият работода-
тел. Периодично наблюдение и контрол оказват и представители на Дирекция „Социално 
подпомагане“ и Дирекция „Бюро по труда“. С цел подобряване качеството на услугите, 
предоставяни от социалния асистент, процесът на мониторинг трябва да има и консулта-
тивен характер — наблюдаващият да предоставя обратна връзка с кои от услугите асис-
тентът се справя добре и как може да подобри предоставянето на останалите услуги.

Казус 

Потребителката е на 27 години и се казва Пепа. Има сериозно изо-
ставане в интелектуалното развитие, почти никакви навици за самооб-
служване (например може да се изкъпе само, ако някой й дава после-
дователни инструкции). Лявата ръка и крак са трудно подвижни. Живее при дядо си, 
който полага много грижи за нея. Родителите работят в чужбина и от време на време 
изпращат пари. За Пепа се грижи социален асистент от една година. Между двете има 
изградена добра емоционална връзка. След получен инфаркт дядото на Пепа умира.

Разгледайте следните алтернативи за действие на социалния асистент. Кои от тях 
бихте предприели и в каква последователност?

• Проучване на възможностите за настаняване при роднини и провеждане на разго-
вори с тях.

• Проучване на възможностите за осигуряване на допълнителни услуги — дневен 
център, специализиран дом, защитено жилище, др.

• Предлагане на доставчика на социални услуги да се увеличи времето, в което соци-
алният асистент се грижи за Пепа.

• Отделяне от свободното време на социалния асистент за полагане на допълнител-
ни грижи.

• Уведомяване на доставчика на социални услуги и изчакване на неговото решение.
Има ли други възможности за професионална реакция в създадената ситуация? 

Речник

Роля� — отразява очакваното от обществото поведение и оценява специфичния 
статус и придобитата позиция. Всяка роля има някакви задължения, привиле-

гии, сила и отговорности.

Себерефлексия� (лат�. reflexio — обръщане назад)� — размишляване, дейност на са мо съз-
нанието, способност да се анализират собствените психологически състояния. Тази способ-
ност зависи от сложността на вътрешния свят на човека и от неговото обучение. 



IІІ. ПОТРЕБНОСТИ И ПРАВА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
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1. Определение и видове потребности

Под потребности обикновено се разбират обективните нужди на хората при опреде-
лени условия, обезпечаващи техния живот и развитие.

Американският психолог Абрахам Маслоу разработва теория за човешките потреб-
ности, в която те са подредени йерархично в пирамида. Според автора потребностите имат 
не само физиологичен, но и психологически характер. 

Видове потребности 
• Физиологични потребности

Това са основните и най-мощните нужди, свързани с физическото оцеляване на хо-
рата: потребности от храна, вода, дом, полова удовлетвореност, сън, въздух и т.н. Според 
Маслоу човек, който постоянно е лишаван от храна, няма да се интересува от нищо друго, 
освен да задоволи глада си. Физиологичните потребности оказват мощно влияние върху 
човешкото поведение. 

• Потребност от безопасност
Обикновено при пълнолетните хора тази потребност е задоволена и те не насочват 

специално внимание към нейното задоволяване. Изключение представлява ситуацията 
на криза, когато нуждата от сигурност и защитеност нараства. При повечето хора с ув-
реждания и стари хора, поради реалните ограничения да контролират тялото и средата 
си, се наблюдава дефицит в задоволяването на тази потребност. Затова и спазването на 
стереотипи в бита и ежедневието им за тях са толкова важни. При промени те започват да 
изпитват безпокойство и неувереност. Хора, при които потребността от безопасност не е 
задоволена, се държат така, като че ли всеки миг ги застрашава бедствие и дори в обикно-
вени ситуации те реагират като изправени пред катастрофа. 

• Потребност от любов и принадлежност
Потребността от любов, добро отношение, привързаност и принадлежност се изра-

зява в желанието човек да има емоционални отношения с другите хора, да бъде част и да 
заема достойно място в своята група. Под любов Маслоу разбира: „да бъдеш дълбоко раз-
бран и дълбоко приет!“. Отношения, задоволяващи тази потребност, могат да се изградят 
само на базата на взаимно доверие. 

• Потребност от оценка
Включва потребността от самоуважение и от оценка от страна на другите. Първата 

категория обхваща потребности от самоувереност, компетентност, майсторство, адекват-
ност, постижения, независимост и свобода. Втората категория включва одобрение, прес-
тиж, признание, приемане, прояви на внимание. При занижена самооценка човек изпит-
ва чувство на безпомощност и неспособност. 

• Потребност от самоактуализация
Маслоу казва: „Човек трябва да бъде такъв, какъвто може да бъде!“. Потребността 

от личностово развитие и израстване, от използване на потенциалните си възможности, 
Маслоу нарича самоактуализация.

Видове услуги
Съществува специфична йерархия на услугите, от които се нуждаят хората с ув-

реждания и старите хора, която може да бъде съотнесена към йерархията на потребности-
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те, а именно:
• Медицински услуги — хората с увреждания и старите хора са основната група кли-

енти на системата на здравеопазването. За тях е необходим улеснен достъп до личен 
лекар и до специализирани медицински услуги като рехабилитация, физиотерапия, 
хирургия, речева и слухова терапия, др.

• Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, изпитват 
редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуж-
даят от помощ за тях. 

• Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при кон-
тактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата 
им; и б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и посре-
щане на личните интереси и т.н.

• Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този про-
цес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и 
развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и 
чувството за собствено достойнство.
Тази специфика е залегнала и при изготвянето на списъка от социални услуги, пред-

лагани в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания“.

2. Оценка на потребностите от услуги на потребителите

Предоставянето на услугата „Социален асистент“ има за цел удовлетворяване на 
потребностите на хората в неравностойно положение — деца и възрастни с увреждания, 
тежко болни самотни хора със затруднено самообслужване.

Предоставянето на услуги започва след оценка на потребностите на потребителя. Тя 
се прави от професионалист (социален работник) с участието на нуждаещия се от грижи 
човек. При краткосрочна услуга или когато услугата се предоставя в кризисна ситуация, 
оценката на потребностите може да бъде извършена и след като предоставянето на услу-
гата е започнало. 

Областите, които задължително подлежат на оценка, са:
• общо физическо състояние;
• зрение, слух и възможности за комуникация;
• способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства;
• умствени функции;
• способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи;
• психично здраве;
• социална активност и интереси;
• взаимоотношения със семейството;
• други социални контакти;
• битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях;
• изисквания за медикаментозно лечение;
• диета;
• допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; 
• безопасност и рискове.
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Въз основа на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се до-
кументират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивиду-
ален работен план. Оценката на потребностите се актуализира веднъж на шест месеца и 
може да се преразгледа по-рано при молба на потребителя или негови близки, при про-
мени в състоянието му и в специфичните потребности. 

На базата на направена оценка и заявените нужди от страна на потребителя (или не-
гов законен представител) се изработва индивидуален план за социални услуги. По този 
начин се реализира индивидуален подход към специфичните нужди и изисквания на все-
ки потребител. Планът се съобразява в максимална степен със стила на живот на ползва-
щия услугата и с неговите предпочитания относно начина за предоставянето й. 

В работата с потребители социалните асистенти имат възможност ежедневно да сле-
дят за промените в потребностите им. Те могат да настъпят в следствие на изменение 
в здравословното състояние, възрастова динамика, промяна в емоционалното състояние 
или социалния статус, др. Потребителите могат да не осъзнават промяната в потребности-
те им. В подобни случаи сигнал за промяната към доставчика на социални услуги може да 
подаде и социалният асистент. 

3. Права на потребителите на социални услуги

Следвайки основните принципи за предоставяне на социални услуги, се предприе-
мат специални действия за гарантиране на правата на потребителите.

• Зачитане на личното пространство и достойнство
Оказваната подкрепа на потребителите се извършва по възможно най-необезпоко-

яващ и ненатрапчив начин. Изключителна деликатност се изисква при осъществяването 
на дейности, изискващи физически допир и свързани с поддържането на личната хигие-
на, приготвянето на храна, приема на лекарства и други дейности, поддържащи здравето; 
боравенето с лични вещи и документи. 

Доставчикът на социални услуги и неговият персонал, в т.ч. социалният асистент, 
се отнасят с разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, култур-
ните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, 
техните близки или представители.

• Право на самостоятелност и независимост
Цел на предоставяните услуги е да се поддържа самостоятелността и независи-

мостта на потребителите и да се развиват възможностите им. Социалните асистенти из-
вършват дейностите съвместно с потребителите, а не вместо тях, когато това не излага 
на риск здравето или безопасността на потребителите. Потребителят (или законният му 
представител) взима решение относно всички въпроси, касаещи неговия живот. Ограни-
чения се предприемат само в негов интерес — при риск от самоувреждане или създаване 
на опасност за други хора. С това се гарантира правото на участие на потребителите и 
реализиране на личностния им потенциал. 

• Право на неприкосновеност на личния живот
Поверителността на личните данни е гарантирана в съответствие с изискванията 

на Закона за защита на личните данни и етичните принципи на помагащите професии. 
Социалните асистенти не разкриват лична информация, касаеща техните потребители. 
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Принципът на конфиденциалност са нарушава само в случаите, когато това е необходи-
мо, за да се защитят живота и здравето на лицето, за което се отнасят данните.

• Право на информация
Цялата информация, касаеща предоставянето на услугата (за видовете услуги, вре-

метраенето, наблюдението на качеството, потребителската такса и др.), трябва да е на раз-
положение на потребителите — предоставена писмено и на достъпен език от доставчика 
на социални услуги и, при необходимост, устно потвърждавана от социалния асистент.

• Право на избор
Потребителят или неговият законен представител избира подходящите социални 

услуги, като решението се подпомага от предварителната оценка на потребностите от ус-
луга, извършена от социален работник. Гарантирана е възможността потребителите да 
променят своя избор при необходимост (при възникнала нова потребност или промяна в 
здравословното състояние) или по време на периодичната оценка на потребностите, из-
вършвана от доставчика на социални услуги. В някои случаи може да възникне необхо-
димост от услуги, които не се предлагат от доставчика или от програмата. Потребителят 
има право да избере и ползва такива услуги, предоставяни от други организации в общ-
ността. 

• Право на жалби и предложения
Доставчикът разполага с ясна и достъпна процедура, която дава възможност на по-

требителите, техните роднини и представители да отправят оплаквания и похвали. Про-
цедурата включва етапи и срокове за разглеждане на оплакванията. 

В случай, че жалбата е насочена към дейността на социалния асистент, той трябва 
да обърне специално внимание на оплакванията на потребителя и/или неговите близки. 
Независимо дали недоволството е базирано на реални факти или не, подаването на жалба 
е ясен сигнал, че в процеса на комуникация между социалния асистент и потребителя има 
бариери. Изключително важно е социалният асистент да прояви сдържаност и търпение, 
докато казусът не бъде разгледан. Такива ситуации са особено рискови за провокиране на 
конфликт между социалния асистент и потребителя, както и с неговите близки. Профе-
сионалното отношение към оплакванията на потребителите изисква подобни ситуации 
да се разглеждат като знак за наличие на потенциален риск за потребителя или като въз-
можност за изясняване и подобряване на взаимоотношенията и услугата, а не непремен-
но като негативна оценка за получените услуги. 

За да гарантира защитата на правата, здравето и интересите на потребителите, дос-
тавчикът разработва набор от правила и процедури, които се включват в Правилника за 
вътрешния ред. Социалните асистенти са запознати с правилника и го спазват.

Мнението на потребителите за качеството на предоставяните им услуги е от голямо 
значение. Всяка година, чрез попълване на анкета, те участват в процеса на оценяване на 
дейността на социалните асистенти и на доставчика. Това е още един начин техните права 
като ползвателите на социални услуги да бъдат гарантирани.
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Казус

Социален асистент се грижи за потребител, мъж на 62 години, с по-
рок на сърцето и начални прояви на деменция. Дъщерята на потреби-
теля живее в съседен град със семейството си. Социалният асистент има 
наблюдения, че дъщерята се е грижила за баща си и преди идването на социалния 
асистент — осигурявала е храна, лекарства, отопление. Преди една година е пребоя-
дисала стаята, която той обитава. Услугите, които извършва социалният асистент, са 
пазаруване, готвене и поддържане на дома. 

Това, което тревожи социалния асистент, е отношението между потребителя и дъ-
щеря му. Дъщерята почти не разговаря с баща си, когато идва да го посети, а иска 
информация от социалния асистент. Дава нареждания, без да се вслушва в мнението 
и желанията на баща си. Напоследък потребителят на няколко пъти я моли да доведе 
правнука му, който е кръстен на негово име. Отговорът на дъщерята е: „Защо да ти 
го водя, за да си поиграете ли? И двама сте на един акъл!“. Социалният асистент за-
белязва, че след посещенията на дъщерята, потребителят става замислен, тъжен, не 
разговаря и има проблеми със съня. 

Какво може да направи социалният асистент в представената ситуация?

Въпроси за дискусия:
• Има ли право социалният асистент да се намесва във взаимоотношенията между 

потребителя и дъщеря му?
• С кого може да обсъди случая социалният асистент и няма ли така да наруши прин-

ципа на конфиденциалност?
• Кои от потребностите на потребителя са задоволени и кои не?
• Задоволяването на кои потребности е грижа на социалния асистент и защо?
• Има ли нарушаване на правата на потребителя и от кого?
• Ако социалният асистент разговаря с дъщерята, за да сподели тревогите си, какви 

реакции могат да се очакват от нея?
• Какво може да направи социалният асистент, за да се задоволи потребността на 

потребителя от любов и принадлежност?
• Какви рискове има за социалния асистент да наруши професионалните граници?

Речник

Конфиденциалност� — етична норма, отнасяща се до запазване на споделена 
от потребителя в процеса на работа лична информация (например здравословно 

състояние, лични взаимоотношения, имотно състояние и т.н.). 



ІV. ОБЩУВАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
И ТЕХНИТЕ РОДНИНИ
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1. Същност на общуването

Съществен елемент от работата на социалните асистенти е общуването с потреби-
телите и техните близки. Всъщност, без ефективно общуване и доверие, усилията на со-
циалния асистент ще имат минимален ефект, защото в процеса на общуване се обменя 
важна информация, договаря взаимодействието между потребител, асистент и близки, 
изграждат се отношения на взаимно разбиране и партньорство. 

Когато социалният асистент общува с потребителите трябва да следи и за двете стра-
ни на процеса на общуване — потребителя и себе си. В същото време той трябва да обръща 
внимание както на словесната (вербална) комуникация, така и на езика на тялото, т. нар. 
невербална комуникация. 

Човешката реч е най-универсалното средство за общуване. Чрез нея се предава 
смисъла на съобщението. Заедно с речта си, човек използва и цяла система от неречеви 
средства. Това са различните „украшения“ на речта като възклицания, покашляне, ин-
тонация, тип реч (например: бавна, бърза, накъсана реч), паузи, смях, жестове, мимики 
и т.н. В редица случаи между двете системи има синхрон, но е възможно да се получат и 
разминавания или противоречия между тях. 

В акта на общуване думите не винаги са най-важните. Вярно е, че те се анали-
зират по-лесно от жестовете, които могат да носят неясни послания. Но в различните 
култури движенията на тялото, съпътстващи устното изразяване, имат понякога из-
ключително голямо значение. Редица научни изследвания показват, че много по-бо-
гата информация се получава по невербален път, отколкото от думите. Без да бъде ос-
ъзнато, хората се доверяват повече именно на посланията, получени от невербалната 
комуникация. 

2. Умения за водене на разговор

Сред основните умения за водене на разговор са прилагането на различни техники 
за задаване на въпроси и техники за поддържане на разговор. 

• Техники за задаване на въпроси
В общуването с потребителите и техните близки социалният асистент може да 

използва различни техники за задаване на въпроси в зависимост от целите, които 
си поставя, конкретната ситуация, емоционалното състояние и характера на другия 
човек.

Открити въпроси
Откритите въпроси дават посланието „Разкажи ми повече за това …“. Не изискват 

отговор с „да“ или „не“, откриват пътя на обсъждането. Откритите въпроси поощряват 
споделяне. Те пренасят отговорността за разговора върху другия човек и позволяват на 
питащия да изследва отношения, чувства, ценности и поведение, без натиск от негова 
страна. 

Кога се използват открити въпроси:
• за започване на разговора — „Как се чувстваш днес?“
• за уточняване на подробности — „Разкажи ми малко повече за това.“
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• за да се получат примери за определено поведение, така че социалният асистент по-
добре да разбере казаното от потребителя — „Би ли ми дал пример?“

• за насочване на вниманието към емоциите на говорещия — „Как се почувства, когато 
дъщеря ти изрече тези думи?“ 

Закрити въпроси 
Закрити са тези въпроси, на които може да се отговори кратко с „да“ или „не“. На-

пример: „Съгласен ли си с това?“. Могат да бъдат използвани в ситуации, в които е необ-
ходимо бързо да се постигне яснота по даден въпрос или когато събеседникът разказва 
хаотично и объркано и въпросите му помагат да структурира изказването си. 

Въпроси за търсене на информация — за събиране на факти и/или мнения. 
Например: „Откога съществува този проблем?“; „Кой живее сега там?“

Въпроси за изясняване и разбиране — целта им е да се избегнат двусмислици-
те и неразбирането. Демонстрират интерес към казаното. Подходящи са в общуването с 
хора, които се изказват неясно или имат проблеми в говора. Например: „Правилно ли съм 
разбрал, че ...?“ 

Стимулиращи въпроси — целта е да се насърчи изказването на нови идеи/по-
требности. Особено са подходящи при разговор с хора в криза. Например: „Какво още 
може да бъде от полза, за да ...“, „Какво още може да направиш в тази ситуация?“

• Техники за поддържане на разговор
В хода на разговора е добре социалният асистент да засвидетелства интереса и съп-

ричастието си към разказа на потребителя чрез езикови форми като: 
• „Разбирам.“, „Да, слушам те.“ , „Продължавай!“. 
• „Наистина ли?“, „Разбира се!“, „Чудесно!“, „Така ли?“и др.

3. Специфика на невербалната комуникация 
в работата на социалните асистенти

Структура на невербалната комуникация 
Основните параметри на неречевото общуване са:

• т�елесен конт�акт�;
• дист�анция� (разстояние между общуващите);
• ориент�ация� (на погледа, на тялото);
• външен вид (облекло, физика, прическа);
• поза и движения� на т�я�лот�о, на глават�а;
• жест�ове на ръцет�е, глават�а, т�я�лот�о;
• поглед (срещането на погледите по време на разговор);
• невербални елемент�и на говора (емоционално ниво на речта, възклицания). 

Правила при осъществяване на физически контакт
В работата на социалните асистенти има редица ситуации, които изискват осъщест-

вяване на физически допир с потребителите извън рамките на типичното общуване меж-
ду хората (като ръкуването например). Някои от потребителите се нуждаят от помощ при 
ходене, обличане, тоалет, поддържане на лична хигиена, др. 
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При извършването на тези дейности е добре социалните асистенти да отчитат, че в 
разстоянието между общуващите има четири зони:

• Интимна зона: 0–45 см.
• Лична зона: 45–60 см
• Социална зона: 60–250 см.
• Публична зона: над 250 см.

В интимната зона човек допуска само най-близките си хора. За тази зона е харак-
терно високо ниво на доверие, по-тих глас, осъществяване на допир. Изследванията 
показват, че нарушаването на интимната зона довежда до редица физиологични про-
мени в организма: учестява се сърдечният пулс, повишава се адреналинът, към главата 
нахлува кръв и др. Ако няма изградени доверителни отношения, потребителят (в по-
вечето случаи несъзнателно) ще възприеме допира на социалния асистент като нару-
шаване на неговата неприкосновеност и е възможно да реагира с агресивно поведение. 
Дейностите, изискващи физически контакт, се осъществяват само с разрешението на 
потребителя. 

Физически допир може да бъде използван с различно послание:
• За активиране на внимание — например при потребители, които „губят нишка-

та“ на разговора (типично при някои заболявания), при работа с деца с разстройство 
на вниманието, за възпиране от рисково действие и т.н.

• За изразяване на емпатия — например: за изразяване на радост или съчувст-
вие (лека и бърза прегръдка), за изразяване на подкрепа (стискане на ръка), за по-
ощрение (потупване по рамото, което е по-подходящо, когато потребителят е дете) 
и т.н.
Независимо от целите, физическият допир трябва да се използва много 

премерено и със зачитане на личното достойнство на потребителя. Необхо-
димо е да се отчитат половите, възрастовите, религиозните и културалните 
характеристики на потребителя. 

Показатели за ефективна невербална комуникация

Параметър Ефективна невербална комуникация Неефективна невербална комуникация

Лицева експресия директен зрителен контакт;
погледите на събеседниците са на едно и 
също ниво;
изразяване на топлота, доверие, сигурност, 
положителни чувства и емоции.

избягване на прекия зрителен контакт;
погледите на събеседниците са на различни 
нива;
критично повдигане на вежди като израз на 
неодобрение;
замръзнала мимика (например „замръзнала 
усмивка“);
паразитни мимики (например често прехапва-
не, облизване на устни);
прозяване.

Поза свободна поза;
леко приведено напред тяло;

изправена поза с ръце на кръста;
агресивна изправена поза с ръце в джобовете;
скована позиция на тялото
клатене на стола

продължава
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Параметър Ефективна невербална комуникация Неефективна невербална комуникация

Жест и движения разтворени ръце;
открити длани;
позитивни емоционални жестове (например 
кимане с глава).

паразитни жестове (например барабанене с 
пръсти по масата);
скръстени ръце;
скръстени крака;
заканително посочване с пръст; 
ритмични движения — клатене на крак;
движения с голяма амплитуда;
резки движения;
нерегламентирани докосвания.

Глас ясен и достатъчно висок;
богата и нюансирана интонация; 
съчетаване на физиологична с психологиче-
ска или логическа пауза;
подходящ темп на говорене.

мърморене, мрънкане;
пискливост;
монотонно говорене;
дълги паузи;
прекалено бърз или прекалено бавен темп на 
говорене.

Пространствено поведение зачитане на личното пространство;
заставане на място, на което лицето е добре 
осветено.

нарушаване на личното пространство на събе-
седника; 
прекалено голяма дистанция при диалога;
говорене през бюро или друга преграда, симво-
лизираща по-голяма власт;
неумение да се управлява времето.

4. Умения за активно слушане

Същност на активното слушане
Умението да слушаш е едно от най-важните умения за социалните асистенти. Вни-

мателното вслушване в думите на потребителя означава по-бързо и ефективно вникване 
в неговите потребности. Добрият слушател е активен. Той стимулира разказа, дава раз-
лични послания, с които убеждава говорещия, че проявява интерес. От вербалните и не-
вербалните реакции на слушателя се усеща съпричастност. Добрият слушател осигурява 
пространството и тишината, необходими за другия. Разказът не бива да се обременява с 
възклицания и прибързани съвети. 

В резултат на доброто слушане се създава атмосфера на доверие. Слушателят успява 
да „навлезе“ по-пълно в същината на разказа или ситуацията, за която потребителят или 
неговият близък говори. Понякога това е достатъчно да подскаже на другия как да наме-
ри решение на проблема, при неразрешим проблем това може да облекчи говорещия. 

Принципи на доброто слушане 
Поведението на социалния асистент трябва да се основава на неподправен интерес. 

Не може да се поддържа разговор с „привидно слушане“ — другият задължително ще го 
забележи или усети. 

• Ако социалният асистент не разполага с време за разговор или има някакъв 
друг проблем, по-добре е да каже това веднага. 

• Уважение към чувствата на другия. Когато събеседникът се тревожи от нещо, 
следва тревогата му да бъде уважена, въпреки че причината за нея може да изглежда 
маловажна.
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• Толерантност към особеностите на другия. Понякога хората се държат по на-
чин, който Вие не приемате. Ако покажете тази реакция („Не мога да позволя да ми 
говориш такива неща“), може и да не чуете продължението на разказа. 

• Показване на разбиране и приемане на информацията чрез вербални и невер-
бални послания. Може да се използва повторение на най-важните мисли на събесед-
ника и назоваване на емоциите му, кимане с глава и др.

• Изслушване на говорещия, без да се прекъсва. Нормално е да има паузи (тиши-
на) в разговора.

• Контролиране на собствените емоции и съхраняване на неутралност. 
Особено при разказване на конфликтна ситуация от страна на потребителя, социал-
ният асистент трябва да се стреми да не взима страна.

Техники за активно слушане
• Насърчаване на говорещия — показва се заинтересованост и се подбужда събе-

седника да продължи разказа. Например: „Какво се случи, след като…“
За насърчаването е необходимо:
• да се използват отворени въпроси;
• да не се изказва съгласие или несъгласие;
• да не се използват езикови шаблони.

• Уточняване, разясняване — помагат да бъде добре разбрано чутото, да се получи 
допълнителна информация. За това е необходимо да се задават въпроси за търсене 
на информация, разясняване и разбиране, да се повтори чутото изказване, ако то 
звучи неясно, за да може събеседникът да даде разяснения. Например: „Кога стана 
това?“, „Къде се случи?“, „Ако това е станало вчера, защо…“, „Правилно ли съм раз-
брал, че…“.

• Отразяване на чувства — цели да се покаже разбиране на чувствата на събесед-
ника и да му се помогне да ги разбере по-добре, когато ги чуе описани от друг човек. 
За това е необходимо да се следи за вербалния и невербален израз на емоциите и с 
толерантност да се назоват чувствата. Например: „Като че ли си много разстроен?“, 
„Аз виждам, че усещаш недоверие от страна на …“

• Обобщение — формулиране на изводи от чутото и наблюдаваното в поведението 
на говорещия. За това е необходимо да се преразкажат водещите точки от разказа 
и съпътстващите ги емоции и деликатно да се анализират. Например: „Доколкото 
разбирам, най-важно за тебе в дадената ситуация е …“

• Зачитане — за показване на значимостта на събеседника. За това е необходимо да 
се потвърди важността на повдигнатите от събеседника проблеми и неговите пре-
живявания, както и да се изрази разбиране на неговите усилия и мотиви. Например: 
„Аз разбирам твоето желание да промениш ситуацията“, „Аз ценя твоята открове-
ност и желание да се реши този проблем“.
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5. Често срещани грешки в общуването

Както във всяка човешка дейност общуването е съпътствано с някои грешки. При 
професионалната си комуникация с потребителите и техните близки, социалните асис-
тенти трябва да се стремят да избягват следните грешки: 

• Критикуване. В общуването важи правилото: докато напълно не разберете каза-
ното от събеседника, не критикувайте неговите думи или идеи. Критики по отноше-
ние на личността на потребителите или техните близки са недопустими. 

• Раздразнение. Ефективното общуване не означава съгласие с всичко казано от 
другия. Демонстрирането на раздразнение обаче показва липса на умение за слуша-
не и разбиране. 

• Спорене. Социалните асистенти трябва да избягват споровете. Ако възникне ситуа-
ция, в която да са на различни позиции с потребителя (или близките), е необходимо 
да се спазва добрия тон и аргументирано да се представи мнението. 

• Привличане на вниманието върху себе си. По време на разговор личните чув-
ства, проблеми и опит на социалните асистенти не са тема за обсъждане. 

• Даване на съвети. Повечето хора обичат да дават съвети, но в общуването на социал-
ния асистент с потребителите и техните близки е по-важно изслушването и разбира-
нето на поставените проблеми. Даването на „непотърсени“ съвети е недопустимо. 

• Избиране на неподходящо време за разговор. Опитайте се първо да привле-
чете вниманието на слушателя, а после да говорите. Ако потребителят е зает с нещо, 
а съобщението, което искате да направите, не е спешно, по-добре е да отложите раз-
говора.

6. Умения за разрешаване на конфликти

В процеса на общуване на социалния асистент с потребителите и техните близки 
неминуемо има ситуации, в които са възможни разногласия по дадена тема. Това важи и 
за случаите, когато асистентът се грижи за членове на собственото си семейство или род-
нини. Сблъскват се различни разбирания, ценности и поведенчески модели. В някои от 
тези ситуации може да се достигне до конфликт.

Конфликтът представлява сблъсък на противоположни цели, интереси, позиции, 
мнения и възгледи между личности или групи хора. Конфликтите могат да бъдат скрити 
или явни, но винаги в основата им стои липса на съгласие. 

Добре е социалният асистент да следи за типичните знаци за поява на 
конфликт. 

Сигнали за назряващ конфликт 
• Дискомфорт. Още нищо не е казано, проблемът не е ясен, но се появява усещане, че 

нещо не върви както трябва.
• Инцидент. Появява се първото стълкновение, което се възприема като изключение 

или инцидент и затова към него още няма изработена реакция.
• Неразбиране. Участниците започват да формират негативна нагласа един към друг. 

Всеки изгражда собствена теория за случващото се.



41

ІV. ОБЩУВАНЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДНИНИ

• Напрежение. Към негативната нагласа се прибавя и негативно отношение, което 
става постоянно.

• Криза. Нормалното функциониране вече е невъзможно, тъй като и двете страни не-
прекъснато са в очакване на следващата конфронтация. 

Етапи на конфликта
Етап 1. Предконфликтен етап
Конфликтна ситуация или потенциален конфликт, характеризиращ се с осъзнаване 

на несъвместимите интереси и позиции, твърдо отстояване на собствената позиция и из-
казване на изискванията към опонента. 

Пример: Потребителка има нужда от социални услуги и в почивните дни. Социал-
ният асистент, от своя страна, има петдневна работна седмица и иска да отдели време за 
семейството си в полагащите му се почивни дни. 

Етап 2. Инцидент 
Развитие на случая: След отказа на услуги през почивните дни, потребителката 

звъни по телефона на социалния асистент късно в събота вечер и й казва, че е свършила 
лекарствата и спешно се нуждае да й бъдат закупени. 

Етап 3. Ескалация на конфликта
Развитие на случая: Социалният асистент отива в дома на потребителката, прове-

рява в аптечката и вижда, че има още от лекарството. Решава, че след като потребителка-
та я е извикала без нужда, няма да отиде при нея в един от работните дни. 

Етап 4. Балансиране на противоречията 
Развитие на случая: Потребителката казва, че социалният асистент трябва да спаз-

ва работното време, в отговор асистентът заявява, че ще уведоми доставчика за допълни-
телните изисквания към нея.

Етап 5. Завършване на конфликта 
Развитие на случая: Потребителката и социалният асистент се договарят социал-

ният асистент да предоставя услуги на потребителката по един час в почивните дни срещу 
допълнително заплащане на услугата. 

Етап 6. Следконфликтен стадий
Развитие на случая: Възможни са поне два изхода от конфликтната ситуация, а 

именно: 
• страните да разговарят спокойно и да договорят нови взаимоотношения; 
• страните да се отнасят с подозрителност една към друга, като потребителката 

стриктно следи спазването на работното време, а социалният асистент ограничава 
общуването помежду им. 

Функции на конфликта
• Негативни функции на конфликта:

– материални и емоционални загуби;
– дух на конфронтация и влошаване на отношенията.

• Позитивни функции на конфликта:
– тласка към развитие на отношенията;
– проявяват се останали скрити до момента достойнства и недостатъци;
– нараства чувството за отговорност и значимост.
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Поведенчески стратегии при конфликт
• Избягване — човекът игнорира конфликтната ситуация, действа така, като че ли 

тя не съществува, „излиза“ от нея. 
Такъв избор може да се смята за рационален, когато:

– проблемът не се възприема като особено значим;
– има други начини за достигане на целите без конфликт;
– участникът в конфликта чувства, че не е прав или изпитва чувство на вина;
– развитието и разрешаването на конфликта не обещава, че ще има победител.

Отрицателни последици — социална изолация, голям риск от алкохолизъм, за-
висимо поведение. 

• Конфронтация — удовлетворяват се само собствените интереси, без да се отчитат 
интересите на другата страна.

Такъв избор може да се смята за удачен, ако:
– проблемът е от жизнено важно значение за страните в конфликта;
– силата на едната страна значително превъзхожда другата;
– изискват се бързи и решителни мерки в непредвидими ситуации.

Отрицателни последици — изисква постоянно напрежение, голям е рискът от за-
губа на партньор (потребител), здраве, др.

• Отстъпване — отстъпване на опонента до капитулация пред неговите искания. От-
стъпките могат да демонстрират добра воля, за да се намали напрежението в от-
ношенията, дори да се промени ситуацията от конфликтна в сътрудничество. Но 
понякога отстъпките се приемат като проява на слабост, което може да доведе до 
ескалация на конфликта. Можем да се измамим, когато отстъпваме, с очакването и 
опонентът ни да отстъпи.

Такъв избор може да е подходящ, когато:
– проблемът не е съществен и значим за страните;
– значително по-висока ценност имат междуличностните отношения в сравнение с 

предмета на разногласието;
– отстъпването е временна мярка, която не разрешава, а само замразява конфликта 

с цел предотвратяване на разрушителен сблъсък.
Отрицателни последици — ниска самооценка, депресия, пасивност, ограничена 
самореализация.

• Компромис — отстъпки се правят и от двете страни. 
Идеалният компромис е удовлетворяване на интересите на двете страни по равно. 
Но почти винаги една от страните прави по-големи отстъпки или на нея така й се 
струва, което може да доведе до бъдещо изостряне на отношенията. Компромисът 
е временен изход, тъй като нито една от страните не е удовлетворена напълно.
Кога се избира компромис:

– проблемът е относително прост и ясен;
– няма много време;
– когато е важно да се съхранят взаимоотношенията.

Отрицателни последици — в отсрещната страна може да се създаде усещане за 
хлъзгавост, безпринципност. Подозрителен човек, с когото трябва да си нащрек.

• Сътрудничество — откриване и удовлетворяване на общите интереси на двете 
страни. Съхраняват се добрите отношения по време и след конфликта. За сътруд-
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ничество са необходими интелектуални и емоционални усилия, а също така време и 
ресурси.

Кога се избира сътрудничество:
– проблемът е важен
– разполага се с необходимите ресурси, в т.ч. и времеви
– компромисите са неприемливи.

Отрицателни последици — търсенето на сътрудничество на всяка цена може да е 
белег за неспособност да отстояваш себе си, своите цели и ценности.

Казус 

На социален асистент предстои първа среща с нов потребител на 
услуги. Социалният асистент знае, че е жена на 38 години, с увреж-
дане — силно намалено зрение, затруднение в говора и с диабет. По-
мислете, по какъв начин социалният асистент трябва да се подготви за срещата. 

Въпроси за дискусия: 
• Има ли нужда социалният асистент от допълнителна информация за състоянието 

на потребителката и ако е така — от къде може да я получи?
• Кой е добре да присъства на срещата и защо?
• Как и с каква информация за себе си ще се представи социалният асистент пред 

потребителката?
• Какви теми трябва да бъдат обсъдени на срещата? Например: какво обръщение да 

използва, потребителката иска ли социалният асистент да се събува, ще може ли да 
ползва кърпите в дома и т.н.

• Какви въпроси очаква да му зададе потребителката?
• По какъв начин социалният асистент още от първата среща може да започне да 

изгражда доверие?
• Подходящо ли е на първата среща социалният асистент да се запознае с реда в къ-

щата — например: къде са домакински уреди, др. 
• Какви трудности очаква социалният асистент в бъдещата си работа с тази потреби-

телка?

Речник

Комуникат�ивни умения� — способност да се установяват и поддържат необ-
ходимите контакти с другите хора. За ефективната комуникация е характерно 

постигането на взаимно разбиране, по-добро разбиране на ситуацията и темата на общуване. 

Обрат�на връзка — вербален или невербален отговор на говорещия, който ще му помогне 
да разбере и регулира своето поведение. Например: „Когато казваш, че това няма значение се 
чудя дали наистина това е маловажно за теб или не искаш да обсъждаме темата.“



V. ОЦЕНКА НА РИСКА. 
ПЪРВА ПОМОЩ И СПРАВЯНЕ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ. 
ПОДКРЕПА ЗА ЗДРАВОСЛОВНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 
В ДОМА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
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1. Оценка на риска

Основно правило при предоставянето на социални услуги в домашна среда е свеж-
дането до минимум на рисковете за здравето, безопасността и благополучието както на 
потребителите, така и на социалните асистенти. За да се осигури тази безопасност е необ-
ходимо предварително да се направи оценка на риска. 

Първоначалната оценка на риска се прави от социален работник в рамките на оцен-
ката на потребностите от социални услуги. Тази оценка периодично се актуализира от 
доставчика на социални услуги (на шест месеца), като социалният асистент следи за про-
мените и уведомява работодателя си при нужда. В някои случаи за оценката на риска е не-
обходимо и участието на други специалисти — общопрактикуващ лекар, психиатър, др. 

Оценката на риска при потребителите на услуги включва следните параметри:
• Риск при оказване на помощ при взимане на лекарства. Проследява се как 

става закупуването на лекарства (по лекарско предписание или не); има ли риск от 
повторен прием на лекарства (след тръгването на социалния асистент; потребителят 
може да вземе повторна доза съзнателно или защото е забравил); има ли подходящи 
условия в дома на потребителя да се съхраняват лекарства; съществува ли опасност 
някой да ограничи достъпа на потребителя до лекарствата; възможно ли е потреби-
телят да откаже да взима лекарства или да не спазва предписаната диета (при диа-
бет), др.

• Риск при оказване на физическа помощ. Оценява се за кои действия на потре-
бителя е необходима физическа помощ (за придвижване, хранене, поддържане на 
личната хигиена); доколко е склонен потребителят да се довери за тези дейности на 
външен човек; има ли някакви причини (културални, религиозни и др.) да откаже 
физически допир; изискват ли се специализирани (например медицински) позна-
ния; има ли специални изисквания към социалния асистент (например физическа 
сила), др.

• Риск, произтичащ от битовите условия на живот на потребителя. Оценява 
се дали има риск за здравето и живота на потребителя. Например: какви са битовите 
условия за извършването на услугата (наличие на вода в дома, безопасност на елек-
трическата инсталация и битовите уреди; хигиенни условия и рискове от заразява-
не, др.), наличие на други хора, които живеят с потребителя, пригодност на дома 
към увреждането на потребителя; наличие на домашни животни и любимци, които 
да представляват някакъв риск за здравето на потребителя и т.н.

• Риск от загуба на независимост. Преценява се доколко потребителят води неза-
висим живот; има ли фактори, подсказващи, че е възможна загуба на независимост 
(усложнено физическо състояние, личностни нагласи и др.); необходимо ли е да се 
положат специални усилия за развиване на адаптивни умения; необходими ли са 
допълващи грижи (например рехабилитация). За превенция на финансовата зави-
симост, доставчикът изработва строги процедури за операциите, извършвани от со-
циалните асистенти, свързани с имуществото и финансите на потребителите. 

• Риск от изолация от семейството и общността. Отчита се доколко потреби-
телят поддържа контакти със семейството си (заедно ли живеят или не, посещават 
ли го, грижат ли се за него); може ли да разчита на съседи при нужда; доколко има 
социални и други умения да поддържа контакти; има ли здравословни проблеми, 
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които пречат на общуването му (затруднено придвижване, проблеми в говора, пси-
хично заболяване, др.); характерът на потребителя предполага ли „затваряне“ в себе 
си; какво е разположението на дома (в населено място ли е или в отдалечена махала) 
и достъпността на средата, др. 

• Риск от злополуки и инциденти. Отчитат се фактори като: физическо състоя-
ние на потребителя (способност да се придвижва сам, наличие или риск от кризи, 
наличие на проблеми със зрението, др.); злополуки и инциденти в близкото мина-
ло, зависимост от алкохол или други вещества; прием на лекарства, безопасност на 
дома; риск от кражби и т.н. 

• Риск от заболявания. Анализира се възможността от усложняване на здравослов-
ното състояние на потребителя (липса на наблюдение на здравословното състояние 
на потребителя от страна на личен лекар или друг лекуващ лекар, липса или прекъс-
ване на медикаментозно лечение, др.). 

• Риск от неблагоприятни отношения в семейство. Въпреки, че това е изклю-
чително трудна задача, доставчикът — в рамките на своята отговорност към потре-
бителите — осигурява закрила от физическа, финансова, психологическа, сексуална 
или друга форма на злоупотреба, експлоатация и самоувреждане, както и от нечо-
вешко или деградиращо отношение вследствие на грубост, дискриминация, изоста-
вяне, занемаряване, унижение. Задължение на социалния асистент е да информира 
работодателя си за сигнали или случаи на злоупотреба и насилие. 
На база на направената оценка се подготвя план за намаляване на рисковете за по-

требителите на услуги, с планиране на конкретни действия от страна на социалния асис-
тент и доставчика. 

За ограничаване на рисковете за потребителите до възможния минимум, доставчи-
кът и социалният асистент поддържат редовни контакти с организации и лица, които:

• реагират в спешни ситуации (болница, полиция);
• имат отговорности по отношение здравето и благополучието на потребителя (лекар, 

попечител, роднини);
• имат компетенции в областта на социалните дейности (общинска администрация, 

социални служби, други доставчици на социални услуги).
Оценката на рисковете на работното място на социалните асистенти се извършва от 

доставчика съобразно изискванията на Наредбата за минималните изисквания за безо-
пасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни сред-
ства на работното място. Оценява се риска, произтичащ от специфичните битови условия 
на живот на потребителя, риска от злополуки и инциденти, както и риска от заразяване 
на социалния асистент. 

Преди започване на работа социалните асистенти преминават обучение по здраво-
словни и безопасни условия на труд.

2. Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя

Част от задълженията на социалния асистент е да окаже подкрепа за осигуряване на 
здравословна и безопасна среда на потребителите на социални услуги. Някои от дейност-
ите би могъл да извърши сам, а за другите е необходимо да потърси специалист. Усилията 
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са насочени към отстраняване на рисковите фактори в дома на потребителя — ремонт 
на електроуреди и електрическата инсталация при нужда, обезопасяване и изолиране на 
врати и прозорци, подобряване на подовата настилка и т.н. 

Един от най-важните критерии за безопасна среда е достъпността. Достъпът е основ-
на предпоставка да се осъществят важни потребности, права или действия на нуждаещия 
се. За достъпността социалният асистент трябва да следи не само в дома на потребителя, 
но и ако го съпровожда извън него. 

Характеристики на достъпната среда за хора с физически увреждания:
• Вход: без стъпала или с рампа, чийто наклон е до 5%. Широчината на вратата е най-

малко 80 см. Важно е вратата да се отваря лесно, да не е въртяща се или с автомат.
• Достъпен санитарен възел: достатъчно място, за да маневрира количка. Най-

малко една ръкохватка, разположена под прав ъгъл, която да улесни прехвърлянето 
върху тоалетната чиния. Желателно е да има втора подвижна ръкохватка.

• Коридори и помещения: Необходимата минимална широчина за движение на 
лице, ползващо бастун, е 70 см. На хората в инвалидна количка им е необходима 
площ от 135/135 см., за да се завъртят на 90°.

• Парапет: при необходимост от монтиране, височината трябва да бъде 90 см. за въз-
растни и 70 см. за деца. 
Независимо какви промени могат да се направят за осигуряване на здра-

вословна и безопасна среда на потребителя, социалният асистент първо тряб-
ва ги обсъди с него и да има позволението му. 

3. Работа в кризисна ситуация 

Кризите се предизвикват от конкретно събитие или процес, които се възприемат 
като застрашаващи и нарушаващи постигнатото равновесие в състоянието на индивида. 
В резултат на криза настъпват физически и/или психологически промени. Различават се 
предвидими и непредвидими кризи. Кризата винаги има:

• отключващ момент — събитие, което провокира кризата;
• ограничена продължителност;
• резултат: възстановяване на равновесието до първоначалното ниво, до по-адекват-

но/по-високо ниво на функциониране или до по-ниско ниво на функциониране.

Особености на преживяванията по време на криза
• Ограничени или невярни възприятия

Пример за ограничено възприятие е приемането от потребителя на новото обкръже-
ние (социалния асистент) като опасно за себе си и своите близки; възприемането на почи-
налия близък като най-прекрасния човек на света, др. Невярното възприятие обикновено 
има по-тежки последици за личността — чувство за непълноценност, чувство за вина при 
отсъствие на реални причини, параноидно възприемане на действителността, усещане за 
безизходица и др.

• Отказ на адаптивните механизми 
Една от характерните особености на кризисната ситуация е срив на адаптивните 

механизми на човека, с които той преди това е разполагал. Често ограниченото или не-
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вярното възприятие, както и тенденцията да се съпротивлява на промените в живота, са 
именно причината за блокирането на адаптивните механизми. 

Важен елемент на подкрепата, която може да окаже социалният асистент на потре-
бител в криза, е възстановяването на времева перспектива, която при кризисно състояние 
обикновено отсъства. Единственото, което е достъпно на човек в криза, се оказва настоя-
щето. Представата за миналото и за бъдещето му сякаш изчезват, затова мисленото „пъ-
тешествие“ заедно с потребителя в неговото минало и бъдеще му дава възможност първо-
начално по-рационално (чрез конкретни факти), а след това и емоционално да възвърне 
времевата перспектива. 

• Отсъствие или отказ на системите за външна подкрепа
За хората в криза е типично усещането за самота и изолация. Отсъствието на под-

крепа може да бъде действително или въображаемо (свързано с неверни възприятия). 
Един от най-силните фактори за излизане от кризата е наличието на външна (социална) 
подкрепа. Присъствието на човек, в чиято лоялност и внимание потребителят е уверен 
(какъвто може да бъде социалният асистент), е може би най-важното условие за излизане 
от кризата без сериозни последици за личността. Една от най-важните задачи при оказва-
нето на помощ е възстановяването на контактите между човека в криза и неговото близко 
обкръжение.

Какво може да направи социалният асистент, ако потребителят е в криза: 
• Да събере информация за: настоящото състояние на потребителя, каква е причина-

та, от кога е промяната, как потребителят преценява ситуацията (колко сериозен е 
проблемът за него), какво друго се случва и кое е най-важно за потребителя.

• Да подпомогне изработването на план за действие на потребителя. Насърчава по-
требителя да си спомни предишни успешни опити да се справя с кризисни ситуации, 
да разпознае и мобилизира ресурсите около себе си (хора, институции и др.), като 
му партнира при взимането на решение. Спецификата при кризи е, че се планират 
малки цели и конкретни стъпки за постигането им. Окончателният избор и послед-
ващите действия са отговорност на потребителя. 

• Да работи в екип, т.е. да потърси съдействие от доставчика на социални услуги, както 
и обратна връзка и подкрепа от колеги. Подобно екипно взаимодействие намалява 
риска от прекомерно емоционално въвличане на социалния асистент и подпомага 
ефективната подкрепа на потребителя. Обмислянето на конкретни стъпки за дейст-
вие често включва участието на различни специалисти (личен лекар, психиатър, по-
лицай и др.). В тези случаи доставчикът насочва потребителя към конкретния про-
фесионалист.

4. Професионални умения на социалния асистент в кризисна ситуация

Оказване на първа помощ
Нещастни случаи или криза в заболяването могат да се случат по всяко време. Не ви-

наги може да се осигури спешна лекарска помощ. Затова е необходимо социалните асис-
тенти да имат някои елементарни познания за оказване на първа помощ. 

При оказването на първа помощ е важно да се спазва строго определен ред:
• Бърз, но внимателен преглед на пострадалия на мястото, където се намира (без пре-
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местване) и преценка на причината за инцидента.
• Внимателно отстраняване, ако е възможно, на причината за инцидента (например 

ако се касае за токов удар).
• Оказване на първа помощ, като при тежко пострадали първо се възстановява диша-

нето и кръвообращението, ако има кръвотечение — се спира. 
• Обаждане в „Бърза помощ“ или на личен лекар. 
• Преместването на пострадалият на безопасно и спокойно място се извършва след 

консултация със специалист. 
При нещастен случай трябва бързо да се направи оценка на признаците за жи-

вот:
• Самостоятелно дишане — установява се чрез:

– Наблюдение на повдигането и спускането на гръдния кош. 
– Поставяне на лесно подвижен предмет — памук, конец, хартия пред ноздрите или 

отворената уста на пострадалия. При наличие на самостоятелно дишане, предме-
тът се движи. 

– При по-ниска температура на въздуха се поставя гладък предмет — огледалце, очи-
ла пред ноздрите или устата на пострадалия. При наличие на дишане, повърхност-
та се замъглява.

• Наличие на сърдечна дейност, кръвообращение 
– Установява се, като се постави ухо върху лявата половина на гръдния кош на по-

страдалия, където се чуват ударите на сърцето. 
– Наличието на пулс се установява чрез поставяне на пръсти върху гривнената става 

на ръката. Ако не се напипат сърдечни пулсации, трябва да се потърсят на предно-
страничната част на шията, до шийния мускул. 

– При размачкване на ушните висулки между пръстите може да се установи сърдеч-
на дейност. При наличие на такава, те имат добра оцветеност.

• Наличие на съзнание
– Пострадалият отговаря на зададените въпроси, изпълнява заповеди (да отвори 

очи, да покаже езика си и др.) 
– Пострадалият реагира при бодване с игла, щипване. 

Мерене на пулс
• Мери се със съгласие на потребителя (при възможност).
• Ръцете се измиват и подсушават.
• Хваща се китката с втори, трети и четвърти пръст от вътрешната страна на артерия-

та, палеца отгоре. Показалецът е над палеца. 
• Мери се една минута
• Пулс може да се премери и на шията, като меренето не трябва да се извършва с па-

лец.

Мерене на кръвно налягане 
• Добре е да се мери на два пъти през 5 мин.
• Лентата се слага на 2-3 см. от лакътя. Фонендоскопът се поставя в ямката на лакътя. 
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Хипогликемична криза
Хипогликемичната криза настъпва внезапно и се характеризира със следните симп-

томи: 
• Чувство за силен глад до прималяване.
• Избива студена пот.
• Губи се съзнание, като има риск от припадък.
• Могат да се появят гърчове.
• Нивото на кръвна захар е ниско.

Необходимо да се даде захар или нещо сладко. Незабавно се търси лекарска помощ 
за назначаване на необходимото лечение. 

Епилептичен гърч 
Симптоми: мускулите се сковават, след което следват спазми, очите се обръщат на-

горе, лицето и устните посиняват, може да спре дишането, езикът може да се прехапе или 
глътне, възможно е да излезе пяна от устата. 

При такива случаи е необходимо:
• Да не се спират действията на пострадалия.
• Да се предпазва от нараняване от остри предмети.
• Да се разхлабят дрехите.
• Добре е човекът да е легнал настрани, за да не се задави.
• Когато пристъпът свърши, да се провери състоянието на дишането и веднага да се 

потърси медицинска помощ.

Хипертонична криза
За хипертонична криза се приема както внезапното повишаване на артериалното 

налягане, така и срив в самооценката и самочувствието, съпроводен дори с незначително 
повишаване на налягането. При този тип криза съществува сериозна опасност от инсулт 
или инфаркт.

Симптоми:
• Главоболие и световъртеж;
• Сухота в устата, позиви за повръщане;
• Чувство за тежест в областта на гърдите;
• Почервеняване на лицето и шията, понякога с големи червени петна;
• Изпотяване;
• Треперене на крайниците;
• Може да се съпровожда с кръвотечение от носа.

Схема за оказване на първа помощ:
• Измерва се кръвното налягане.
• Поставя се човекът да седне, главата е по-високо от останалата част от тялото.
• Затоплят се краката.
• Масажира се задната част на тила и шията.
• Вика се лекар и се следи състоянието да неговото идване.

Понякога хората изпадат в клинична смърт, която обхваща период от 3 до 5 мину-
ти след спирането на жизнено важните функции — дишане и кръвообращение. Клинич-
ната смърт е обратим процес, което означава, че човек може да бъде върнат отново към 
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живот. Белезите на клиничната смърт са: прекратяване на кръвообращението, прекратя-
ване на дишането, изчезване на съзнанието, разширяване на зениците (важен сигнал вед-
нага да започнат съживителните мерки), бледност и понижена температура на кожата.

Ако бъде открит един от тези белези, е необходимо веднага да се пристъпи към из-
куствено дишане, външен масаж на сърцето, кръвоспиране. Пострадалият трябва да бъде 
транспортиран в болница едва след възстановяването на жизнено важните функции.

При тежко пострадали първо се възстановява дишането и кръвообращението, след кое-
то се спира кръвотечението от раните. Пострадалият незабавно се транспортира до болница.

Ако пострадалият не възстанови жизнените си функции, изпада в биологична 
смърт, която е необратима. Белезите на биологичната смърт са: трайно разширени зе-
ници, които не реагират на светлина; пепеляв бледосинкав цвят на кожата и ноктите; 
изстиване на тялото с бързина в зависимост от околната температура на въздуха. В случай 
на биологична смърт оказването на първа помощ е безрезултатно.

Социалният асистент не бива да се опитва да лекува потребителя с лекарства или с 
похвати, в които не е сигурен, а трябва веднага да повика „Бърза помощ“ или да уведоми 
личния лекар на потребителя.

Оказване на помощ при риск от самоубийство 
Особено застрашени да направят опит за самоубийство са следните групи: 

• Хора, страдащи от хронични или неизлечими заболявания;
• Хора със зависимо поведение;
• Загубили близки или разведени;
• Социално изолирани групи;
• Живеещи под жизнения минимум;
• Преживяващи житейска криза — пенсиониране, загуба на близък и др.

Потребителите на социални услуги са сред групите, попадащи в особено рисковата 
зона.

Намерението за самоубийство има три компонента: избор на средство, до-
колко с него може да се извърши самоубийство и неговата достъпност. Ако са налице и 
трите компоненти, рискът се повишава значително. 

Какво може да направи социалният асистент:
• Да даде възможност на потребителя за непрекъснат контакт с него или с друг специ-

алист.
• Да не се страхува да обсъжда темата. Погрешно е да се смята, че обсъждането с по-

требителя на възможностите за самоубийство засилват неговите намерения. Като 
правило обсъждането на чувствата намалява риска. Разглеждайки сериозно всяко 
споделено намерение за самоубийство, социалният асистент не трябва да забравя, 
че има хора, които са склонни да манипулират по този начин околните. 

• Да обръща вниманието на потребителя върху позитивните аспекти на неговия жи-
вот. Например: „Ти спомена, че преди си се интересувал от много неща. Разкажи ми 
за своите интереси?“. Такива въпроси помагат на човек да потърси ресурси за спра-
вяне с трудния момент.

• Не трябва да изпада в паника и да морализаторства — „С това нищо няма да проме-
ниш!“, „Това е грях!“. Такава тактика само ще убеди потребителят, че никой не го 
разбира. 
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• Добре е да се привлекат значими за потребителя хора, които да бъдат информирани 
за състоянието му и да бъдат на разположение.

• Социалният асистент трябва да знае, че не винаги може да възпрепятства опитите за 
самоубийство. Най-голяма отговорност за действията си носи самият потребител.

• При висок риск трябва да се вземат предохранителни мерки — да се информират 
близките, да се обсъди въпроса за хоспитализация с личния лекар. На социалния 
асистент не винаги ще бъде лесно да участва в този процес. Потребителят може да 
започне да отрича своите намерения и да твърди, че нищо не го тревожи, дори да 
обвини асистента в липса на поверителност. 

• При наличие на сериозен риск за самоубийство социалният асистент трябва да уве-
доми доставчика на социални услуги и да насочи потребителя към съответния спе-
циалист — най-често психиатър.

Казус 

Социален асистент (жена) търси с треперещ глас по телефона близка 
колежка. Разказва, че потребителката не я пуска в дома си. Социалната 
асистентка не знае какво да направи и не може да намери представител 
на доставчика на социални услуги. Страхува се от санкции, защото не е на работното 
си място. Говори много бързо, объркано. Задъхва се, променя силата на гласа си. 

Какво може да направи в дадената ситуация колежката?

Въпроси за дискусия:
• Необходима ли е допълнителна информация за предишни инциденти?
• Необходима ли е допълнителна информация за отношенията между потребител-

ката и социалния асистент?
• Как може да се направи оценка на риска в дадената ситуация?
• Има ли нужда от спешни действия?
• Подходящо ли е да се дават препоръки и какви?
• Какво първо трябва да се направи?
• Как социалният асистент да бъде насочен да потърси алтернативи и ресурси за 

справяне?

Речник

Превенция� — поредица от мерки, които целят предотвратяване на вредата или 
намаляване на последиците от дадено негативно явление. 

Параноя� — психическо разстройство, което се характеризира с продължителни периоди на 
недоверие към обкръжаващите и повишена ранимост. Типична проява е прекалената критич-
ност към другите и невъзприемането на критики по свой адрес.



VІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 
ЗА ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ТЕЖКО БОЛНИ ХОРА. 
ПОДКРЕПА НА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ
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1. Същност на старостта като феномен

Стареенето е процес на необратими структурни изменения в организма, съпроводе-
ни с постепенно снижаване на физическите и психологическите функции на човека и с 
нарушено адаптиране към жизнената среда. 

Световната здравна организация е възприела следната класификация:
• възрастни хора: 60–74 години
• стари хора: 75–89 години
• дълголетници: над 90 години

За удобство в текста тези групи хора ще бъдат обединени с термина стари хора.
Според американският психолог Е. Ериксон, ако човек след 65-та си година усеща, 

че не е постигнал тези цели, към които се е стремил през живота си или не може да обе-
дини своите постъпки в единно цяло, в него се поражда страх от смъртта, отчаяние, че не 
е възможно да изживее живота си отново. Ериксон твърди, че разрешаването на послед-
ната възрастова криза изисква засилена вътрешна работа, търсене, а не смирение, пасив-
ност и приемане на неизбежния край. 

2. Начини за възприемане на старостта

Според това, как човек се справя с кризата на старостта, се разграничава три вида 
старост: щастлива, нещастна и психопатологическа старост. 

• „Щастливата“ старост настъпва при личности със силен уравновесен тип нервна 
система, с интерес към интелектуални занимания и продължаващи да се трудят и 
след излизане в пенсия. Психологическото състояние на тези хора се характеризира 
с виталност, съзерцателност, склонност да си спомнят миналото, умиротвореност, 
мъдрост и философско отношение към смъртта. Според Ериксон само този, който 
се е грижил за другите, който е преживявал триумфи и поражения в живота, който 
е вдъхновявал околните и е бил творчески настроен — само при него постепенно 
могат да съзреят плодовете от предишните стадии на развитие. Само през старостта 
настъпва истинската зрялост и мъдрост, защото: „Мъдростта на старостта си дава 
сметка за относителността на всички знания, които човек е придобил през целия си 
живот. Мъдростта е осъзнаване на безусловното значение на живота пред лицето на 
смъртта.“

 При изследване на стари хора, които приемат своето стареене като спокойно, благо-
приятно и дори щастливо, е установено, че те имат ясна ориентация към настояще-
то. При тях няма силни влияния от миналото, нито устойчиви планове за бъдещето. 
Настоящето съществуване се приема без уговорки и без планове за подобряване. По-
добно отношение довежда до изграждането на нова, съзерцателна и спокойна по-
зиция. Обкръжаващият свят, настоящото здравословно състояние, инвалидността 
се възприемат с търпение — такива, каквито са. Типично поведение е обръщането 
към природата, склонност да се пишат стихове, желание да си в помощ на болните и 
слабите. Има стремеж да се преосмисля жизнения опит, миналото от позицията на 
стария човек. Материалните ценности намаляват своето значение. 

• „Нещастната“ старост е старостта на хората, които не са разрешили конфликтите 
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от предишните периоди на живота си. Те най-често живеят в миналото и никога не 
са доволни от настоящето. Ако потребителят на социални услуги преживява такъв 
вид старост, колкото и да се старае социалният асистент, ще се сблъсква с недовол-
ството му и със спомените как едно време младите са се отнасяли с уважение и почит 
към старите, как държавата се е грижила за нуждаещите се и т.н. Обикновено само-
оценката им е ниска и поведението им се характеризира с повишена тревожност и 
акцентиране върху материалното. 

• „Психопатологическата“ старост се проявява във възрастово-органически нару-
шения, депресия, хипохондрия, психопатологически, неврозни и органически раз-
стройства, деменция. Един от най-големите страхове на тези хора е да не попаднат в 
старчески дом. 
При определени жизнени обстоятелства (като сериозни заболявания, бедност и др.) 

старите хора могат да проявяват следните типични негативни реакции:
• Желание за изолация и стремеж към самота;
• Изключително силно фокусиране и подчертаване на собствените възможности и 

прекалена активност, имащи за цел да се съхрани предишния начин на живот;
• Отричане на старостта, проявяващо се в стремеж да се достигне до всичко това, кое-

то не е постигнато до този момент;
• Реакция на протест срещу младото поколение, критика на поведението и ценностите 

му, нетърпимост към всичко ново;
• Нагласа да се извлича полза от старостта, като например избягване да се поемат от-

говорности за собствените решения;
• Депресивна реакция, на фона на мисли за допуснатите грешки в миналото и жизнен 

провал. 
В обществото се наблюдават два вида реакции към старостта и старите хора: 

• Уважение, зачитане на тяхната мъдрост, използване на натрупания от тях опит и 
направеното от тях;

• Дискриминационно отношение, проявяващо се в лично отвращение и неприязън, 
отричане на техния труд и ценности. На старите хора се поставя етикета „оглупели, 
инатливи, слаби физически и сексуално“. 
Важно е социалният асистент, помагащ на стари хора, да си даде сметка за съществу-

ващите в обществото стереотипи по отношение на старостта, за да не привнесе негативни 
и обезценяващи нагласи в работата си. 

3. Специфика на общуването с потребителите в зависимост от начина на 
приемане на старостта

• Общуване с потребители, преживяващи „щастлива старост“: Добре е да се 
отделя повече време за разговори с потребителя, да се четат и коментират книги, 
предавания, статии; при възможност да се посещават беседи и други форуми. При 
мъжете е характерно дълго запазване на професионалните интереси и социалният 
асистент може да подбира статии и предавания на тази тема. Възможни грешки в 
общуването — ако потребителят е „по-затворен“ тип, социалният асистент може да 
„прекали“ с беседите и разговорите. 
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Важно е социалният асистент да съобрази, че в тази възраст е намалена способността 
за усвояване на нови знания и информацията трябва да се подава на малки дози. Необхо-
димо е да провери, че е разбран, особено когато разговорите касаят административен или 
медицински въпрос. 

• Общуване с потребители, преживяващи „нещастна старост“: Потребите-
лят няма да търпи отказ на негови очаквания и желания, защото го възприема като 
накърняване на достойнството. Особено чувствителен би бил към закъсненията — 
тълкуват се като проява на неуважение. Добре е социалният асистент да бъде изклю-
чително стриктен към задълженията си. 
Поради отслабналия контрол над емоциите старите хора са склонни често да плачат 

или да провяват агресия в ситуации, които околните приемат като нормални. Например, 
могат да избухнат в сълзи, заради счупването или загубата на стара вещ. Всъщност плачат 
не за нея, а за спомените, които си отиват заедно с нея. Добре е в такива моменти социал-
ният асистент да разпита за спомените на потребителя, за да му даде възможност да ги 
сподели. 

Типично поведение е синдрома на „Плюшкин“. Чрез натрупването на вещи потре-
бителят се чувства защитен. Възможна грешка на социалния асистент е, когато в стара-
нието си да подреди дома на потребителя, наруши усещането му за защитеност. Ако това 
неволно се случи, е важно социалният асистент да се извини. 

Често пъти този тип стари хора са много умели манипулатори. С твърдения от вида 
„Аз толкова те уважавам ... или заради мен си на работа, а ти....“, те се опитват да полу-
чат допълнителни грижи. В тези случаи е много важно социалният асистент стриктно да 
спазва професионалните граници. 

• Общуване с потребители, преживяващи „психопатологическия тип“ ста-
рост: Темите за разговор са свързани с лекарства, болести и лечение. Социалният 
асистент може да насочи потребителя към тези рубрики в списанията и по телеви-
зията, които са на здравна тема. Важно е социалният асистент да поддържа добри 
контакти с личния лекар на потребителя. Добра практика е той да се поинтересува 
допълнително за заболяването на потребителя, за да му предоставя необходимата 
информация (в рамките на своята компетентност). Възможна грешка при общуване-
то с този тип потребители е социалният асистент да се отнася с пренебрежение или 
фалшив оптимизъм към заболяването на потребителя си. 
И в трите случая е важно социалният асистент да бъде консултиран по посока на 

това, че не може и не трябва да се стреми да променя потребителя, а е необходимо да го 
приеме такъв, какъвто е. В старческата възраст се сменят механизмите за регулация на 
поведението. Потъва се в болестта, правят се опити за привличане на вниманието върху 
себе си с цел да се получат привилегии и снизхождение. Нараства чувството на отчужде-
ние, както и проявите на агресия. 
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4. Действия на социалния асистент, отчитащи физиологичното и психичното 
състояние на потребители в старческа възраст

През старостта анатомо-физиологичната система на човека претърпява по-големи 
или по-малки изменения. Променя се социалното положение и начина на живот, често 
пъти се понижава самочувствието и се влошава здравето. Настъпващите промени могат 
да се разделят условно в три групи: физиологични, психологически и социални промени. 
Важно е да се помни, че те са тясно свързани помежду си. Например, стимулирането на 
творческата активност може да доведе до прекратяване на депресивните мисли и пови-
шаване на физическата активност. И обратното, след като се загуби надежда за оздравя-
ване (например ако в болницата откажат да направят необходима операция), може да се 
развие депресия, съпроводена с отказ от храна и вода, намаляване на физическата актив-
ност до залежаване, развиване на инфекции и, понякога, смърт. 

Промени в кожата
Кожата на старите хора изтънява и става суха. Затова лесно се травмира и трудно 

заздравява. При лежащо болните дори грубото или тежко одеало може да нарани кожата. 
Характерен е нарушен топлообмен на кожата, с който е свързано чувството за студ. Важно 
е социалният асистент да съобрази, че температурата в стаята трябва да е малко по-ви-
сока, отколкото той е свикнал. Понякога за затопляне на леглото може да се използва 
електрическа възглавница, но е важно да се следи възрастният човек да не заспи с нея 
или дали няма проблеми с отделителната система. Старите хора трудно понасят много 
високите температури и високата влажност. Оптималната температура на въздуха е 22 
градуса. 

Костно-двигателен апарат
Общото количество костна тъкан с възрастта намалява. Изтъняват хрущялите, което 

води до промяна на осанката, изкривяване на гръбнака. Старите хора често биват измъч-
вани от болки в гърба, тазобедрените стави, колената, плещите. Болката е съпроводена с 
деформации и намалена подвижност. Това води до намалена двигателна активност, изо-
лация и депресия. Социалният асистент може да препоръча на потребителя да прави гим-
настика, съобразена с възрастта или да го подпомага при извършване на пасивни упраж-
нения (например ако потребителят е на легло и много слаб физически, раздвижването на 
ръцете става с помощта на социалния асистент). 

Вследствие на остеопорозата — разреждане на костната тъкан — костите стават чу-
пливи. Лесно се чупят дори и при незначително натоварване. Мускулите също намаляват 
и отслабват. Походката са променя — става бавна, неустойчива, със ситни стъпки. Старите 
хора правят завой бавно и трудно. Тези особености водят до чести падания. Необходимо 
е да се гарантира допълнителна опора при ходенето — бастун, патерица и др. Социалният 
асистент трябва да внимава подът да е сух, когато потребителят се движи, по възможност 
да няма черги и килими, които да затрудняват движението. Препоръчително е домашни-
те чехли да са с гумени подметки. 

Изменение на косите
Често пъти, както при мъжете, така и при жените, косата изтънява и оредява. За 
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някои от потребителите това може да представлява проблем и да доведе до повишена тре-
вожност и депресия. При необходимост е добре да се потърси лекарска помощ. Редовното 
миене, сресване, подстригване на косата, за което може да съдейства социалният асис-
тент, могат да създадат добро настроение, да повишат самооценката и възпрепятстват 
развиването на депресия у потребителя.

Дихателна система
Белодробната тъкан на старите хора губи своята еластичност. При вдишване дробо-

вете не се пълнят с целия си обем. Лошата вентилация на дробовете способства за разви-
ване на пневмонии. Социалният асистент може да препоръча на потребителя използване-
то на две възглавници с различна дебелина, като едната се използва за повдигане, което 
облекчава и подпомага по-дълбокото дишане. Проблемите с дишането водят до намалено 
съдържание на кислород в кръвта, причиняващо бърза уморяемост и сънливост. Социал-
ният асистент може да насърчи потребителя си да стои по-продължително време на чист 
въздух, да се разхожда и да прави дихателна гимнастика. 

Сърдечно-съдова система
С възрастта са влошава работата на сърдечните мускули. По време на физическа 

натовареност, тъканите не получават достатъчно кислород и в резултат значително нама-
ляват физическите възможности на човека. Добре е социалният асистент да организира 
чести почивки за потребителя си, дори и да не ги е пожелал изрично. Организмът на 
старите хора по-трудно се подготвя за предстоящата работа, а и трудно се възстановява 
след продължителни усилия. Социалният асистент трябва да прояви търпение, правилно 
да планира времето за подготовка на дейностите и за тяхното извършване (например, 
разходка на потребителя).

В резултат на намалената еластичност на кръвоносните съдове при физическа рабо-
та рязко се повишава артериалното налягане. Старите хора често се оплакват от задъхва-
не и нарушен ритъм на сърцето при физическа работа или по време на сън. При внезапни 
ситуации, например при стрес, уплаха, налягането може рязко да се вдигне или да падне. 
Рязкото изправяне от стол или легло може да доведе до внезапно падане на налягането и 
до загуба на съзнание. Необходимостта от резки движения обикновено е продиктувана от 
неудобна мебел (например много ниски или меки столове, кресла). Социалният асистент 
може да обсъди с потребителя някои промени в мебелите, така че да бъдат по-удобни за 
потребителя. При желание от страна на потребителя социалният асистент може да му 
оказва помощ при ставане и сядане. 

Храносмилателна и отделителна система
Старите хора често страдат от липса на апетит. Това може да е свързано със загубата 

на обоняние, вкус, намалена способност за слюнкоотделяне и за отделяне на стомашни 
сокове. Освен това хранителните вещества се усвояват лошо. Основен проблем обаче е за-
губата на зъби. Дори когато са запазили естествените си зъби, старите хора имат наруше-
но дъвчене и захапване. Добре е социалният асистент да организира редовни посещения 
при зъболекар. 

Има някои особености, с които социалният асистент трябва да се съобрази при при-
готвянето на храна и при оказването на помощ при хранене. Старите хора често се оплак-
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ват от сухота в устата. Добре е да не се хранят с много твърда и течна храна, най-добър ва-
риант са кашите. Характерно за възрастта е, че старите хора често отказват храна, когато 
са сами, но в компания имат добър апетит.

Храната преминава по хранопровода „вяло“, което може да предизвика тежест в гър-
дите, особено ако човек се храни легнал. Затова е добре да се хранят изправени на стола, 
да поемат малки порции поне 3-4 часа преди сън.

Един от често срещаните проблеми е запекът. При подобно оплакване се препоръч-
ват гимнастика или разходки, прием на достатъчно количество течности, плодове и зе-
ленчуци. С годините диурезата — отделяното количество урина за едно денонощие — на-
малява значително. При 80-90 годишните то е почти наполовина в сравнение с младите 
хора. 

Лекарствата преминават трудно през организма и затова лесно може да се стигне 
до предозиране. В допълнение, нарушеното действие на сфинктера, както и снижените 
функции на висшите нервни центрове, контролиращи уринирането, могат да доведат до 
нощни напикавания. Старите хора трудно контролират този процес и при желание да 
отидат до тоалетната, следва да бъдат отвеждани незабавно. 

Зрение, слух, обоняние и осезание
При старите хора често се развива катаракта или т.нар. „перде“, което води до нару-

шено зрение, особено на периферното. Те трудно фокусират погледа си. Когато социални-
ят асистент влиза в стаята или преминава покрай потребителя, трябва първо да привлече 
вниманието му, за да не бъде изплашен. Необходимо е да се осигури добро осветление в 
стаята. 

Не бива да се преместват без нужда предметите в стаята, защото старите хора преми-
нават по определени маршрути и всяка промяна може да доведе до сблъсък и нараняване. 
При появата на нови хора и предмети в стаята е добре социалният асистент предварител-
но да ги опише, за да може потребителят да си ги представи. Добре е да се коментират и 
следващите действия. Например: „Ти трябва да си вземеш лекарствата. Сега ще ти до-
неса чаша с вода“. Когато зрението е почти напълно загубено, добър способ за описание 
на предметите е чрез използване на позициите на часовниковите стрелки: „Захарницата 
стои на 12 часа, хлябът — на три, а чашата е пред тебе“. По време на хранене е добре да 
няма много предмети на масата и да се използват цветови контрасти: чашата да е червена, 
под чинията да има синя салфетка и т.н. 

При излизане от дома и при използване на транспортно средство старите хора са 
много уязвими. Те лошо различават недостатъчно осветени предмети, например стъпала-
та, особено ако са в сянка. Когато имат проблеми със слуха, е добре социалният асистент 
да говори така, че потребителят да може да вижда лицето му. Не трябва да се говори нито 
тихо, нито силно, а ясно, по-забавено, но без да се скандира. Добре е социалният асистент 
да използва повече мимика и жестове, без да прекалява; да използва кратки изречения и 
задава въпроси, с които уточнява дали информацията е чута. 

Старите хора с разстройства на слуха най-добре възприемат ниските тонове и по-
трудно високите. Страничните шумове затрудняват чуването. Ако потребителят чува по-
добре с едното ухо, е добре да се говори от тази страна. 

С възрастта намалява количеството на вкусовите рецептори и значително намалява 
способността на старите хора да усещат вкуса на храната. Към седемдесетте години броят 
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на вкусовите клетки остава наполовина. Старите хора слабо усещат сладко, кисело и гор-
чиво и затова често могат например да пресолят яденето. Вкусът им не само намалява, но 
и силно се деформира. Това често води до намален апетит и отказ да се хранят. Ако соци-
алният асистент приготвя храна за потребителя, е добре да използва повече подправки. 

Обонянието им също се влошава. Повишава се рискът от използване на развалени 
продукти, чиито влошени качества не се усещат навреме. Честа причина за пожари в къ-
щите на самотни стари хора е именно влошеното им обоняние.

Фината моторика също се влошава. Затова те хващат предметите неловко, лесно мо-
гат да ги изпуснат и в резултат на това например, могат да се изгорят. Най-добре е пред-
метите, които старите хора използват, да бъдат с дръжки.

Нарушената осезаемост довежда и до това, че старите хора лошо определят характе-
ра на повърхността, върху която стъпват. Това създава допълнителна опасност за падане. 

При старите хора има забавена реакция на промени в температурата, което може да 
доведе до изгаряния. Ако потребителят се къпе сам, социалният асистент може да препо-
ръча използването на воден термометър. 

Памет
С остаряването се наблюдава намаляване на способността за запомняне, като особе-

но характерно е нарушаването на паметта за скорошни събития, както и за намерения за 
действия. Трудно се запомнят имена, дати, телефони, уговорени срещи; бързо се забравя 
видяното по телевизията. Възрастните не могат да си спомнят къде са поставили тази или 
онази вещ. Социалният асистент може да ги насърчи да си водят записки къде оставят ва-
жните предмети и да поставят най-често използваните предмети на едно и също място. 

До телефонния апарат е препоръчително да има списък с най-важните номера — на 
близки, съседи, лекари, на социалния асистент. 

При силно нарушение на паметта е добре да се изготви план за извършване на опре-
делена дейност. Социалният асистент може да помогне при неговото изработване. Един 
примерен план представлява изреждане на задачите за деня: 

• да се извадят бельо и дрехи за къпане
• да се постави гумена постелка в банята
• да се приготви хавлия
• да се постави сапуна и гъбата на удобно място и т.н.

На фона на загубата на паметта за текущите събития, при старите хора се съхранява 
и дори „оживява“ паметта за минали събития. Връщането в миналото и спомените, свър-
зани с периоди на социална активност и значимост, повишават самооценката на стария 
човек и му позволяват да се отвлече от действителността, която често не приема. 

Сън
На старите хора им е необходимо повече време, за да заспят и да достигнат до фа-

зата на дълбокия сън, който носи почивка. Увеличава се времето на повърхностния сън. 
Честотата на случайните събуждания с възрастта нараства. При чести будения трудно се 
заспива отново. Това води до умора и апатия.

Има няколко прости правила за подобряване на съня, които социалният асистент 
може да напомни на потребителя:

• Винаги да се ляга в точно определено време
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• Да се лежи в кревата само, когато е време за сън, ако това е възможно
• След случайно събуждане да не се напуска леглото за повече от 20 минути
• Да се ограничат и ако може съвсем да се изключи консумирането на следобедни на-

питки като чай, кафе, алкохол.
• Да се увеличи дневната активност
• Да се ограничи безконтролния прием на сънотворни
• Да се пие не повече от една чаша топла напитка преди сън
• Да се осигури удобно легло (по-твърдо)
• Преди сън добре да се проветри помещението
• Да се вземе топъл душ преди лягане.

Време
С възрастта се променя времевата перспектива. В съзнанието на стария човек близ-

кото бъдеще започва да преобладава пред по-далечното. В същото време по-активните 
възрастни хора отделят по-голямо внимание на бъдещето, докато пасивните — по-мал-
ко.

С приближаването на старостта времето започва да тече някак все по-бързо. Ед-
новременно с това, то се запълва от все по-малко разнообразни събития. И въпреки, че 
(като правило) животът на старите хора не е богат на събития, дори едно събитие може 
да запълни цялото индивидуално пространство и време на стария човек. Така идването 
на лекаря или на социалния асистент, дори да е за кратко, изисква планиране, очакване 
и оставя важни спомени. Отиването до магазина също е събитие, към което се подхожда 
с внимателна подготовка. С други думи, за старите хора е характерно „разтегляне“ на съ-
битията. Затова е много важно социалните асистенти да отчетат тази особеност и да под-
хождат с разбиране и търпение. 

Друга особеност е своеобразното усещане на времето, защото старите хора живеят 
не само в настоящето — миналото им присъства наравно със сегашното. Така се обяснява 
също типичната за възрастните хора в България спестовност, стремежът им да се запася-
ват и да бъдат предпазливи. 

Поради специфичното си възприемане на времето и намалените способности, ста-
рите хора срещат сериозни трудните при взимането на решения. Социалният асистент би 
могъл да им партнира в тази дейност. 

Здравословни проблеми
Според изследване, направено неотдавна, хроничните проблеми със здравето 

при старите хора най-често са следните:
• Артрит: 45–55%
• Стоматологични проблеми: 40–60%
• Хипертония: 35–45%
• Сърдечни болести: 30–40%
• Нарушения на зрението: 30–40%
• Остеопороза: 25–60%
• Нарушения на слуха: 20–35%
• Депресия: 10–20%
• Съдови заболявания: 10–20%.
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При грижи за потребители в старческа възраст от съществено значение е поддържа-
нето на регулярни контакти с личния лекар, доброто познаване на типичните заболя-
вания и техните прояви, оказването на помощ за спазване на лекарските предписания 
(медикаментозно лечение, хранителен режим и др.). 

Физическите неблагополучия са една от причините за неудовлетвореността от жи-
вота през старостта. Честа последица са прогресиращата загуба на интереси, обедняване 
на чувствата, изменение на отношенията с близките и загрубяване. 

Всяко едно от възможните действия на социалния асистент трябва да 
бъде обсъдено и одобрено от потребителя или неговия законен представи-
тел. 

5. Действия на социалния асистент, подпомагащи емоционалното състояние на 
потребители в старческа възраст

Старостта често пъти е съпътствана с финансови ограничения, стесняване на кръга 
от хора, с които се общува, намалена активност, загуба на близки, нарастване на броя и 
тежестта на заболяванията. Това може да доведе до загуба на положителни емоции, сни-
жаване на самооценката, чувство за самота и ненужност.

Ценности и самооценка
С прехода към старостта коренно се променят не само взаимоотношенията човек-

общество, но и такива ценностни ориентири на индивида като смисъл на живота, щас-
тие, добро и зло и т.н. Променят се самият начин на живот, дневният график, кръгът от 
познати. Възрастните хора отделят по-малко внимание на своята външност за сметка на 
вътрешното и физическото си състояние. 

Една от големите драми на старите хора е усещането им или опасението им за собст-
вената ненужност, както и съмненията им за нереализиран личностен потенциал. Често 
стават пленници на въпроса: „Ако бях направил друго, какво би станало?“. В специфич-
ните български условия в периода на преход, възрастното поколение е изправено пред 
допълнителна тежест — отрицание на всички ценности и достижения, постигнати от тях. 
Това води до разочарование, а понякога и до чувство на обида, защото целият им живот и 
работата им се поставят под съмнение.

С начина, по който социалният асистент общува с потребителя, може сериозно да 
допринесе за повишаване на неговата самооценка, като:

• Не използва оценъчни съждение относно миналото, вярванията и ценностите на по-
требителя.

• Поощрява извършването на ежедневните действия. Реплики като: „Ти днес се дви-
жиш много по-уверено с патериците“, „Този шал много ти отива“, могат да повдиг-
нат духа на стария човек и да го накарат да се чувства по-уверен и зачетен. 

• Оказва подкрепа за поддържане на външния вид и хигиена — те също подпомагат 
положителната оценка и възприемане на потребителя за себе си.

• Насърчава извършването на дейности, разнообразяващи ежедневието и отговаря-
щи на интересите на потребителя. Например: четене и обсъждане на вестници, игра 
на табла, посещение на кино, градинарство и др.
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• Демонстриране уважение и зачитане на достойнството на потребителя във всичките 
си действия. 

Страхове
През старостта човек се изправя пред множество трудни ситуации, чието решение 

не може да отложи. Самата перспектива за приближаващия край на живота съдържа в 
себе си елементи на заплаха, които по някакъв начин трябва да бъдат преодолени. През 
старостта под заплаха могат да се окажат ценностите и вярванията. Емоционалната реак-
ция към тези заплахи е състояние на страх.

През старческата възраст възникват множество страхове от биологичен тип, свърза-
ни с нарастващата безпомощност и с процеса на затихване на жизнените функции на ор-
ганизма. Нарастването на биологичните страхове може да бъде свързано и с намалената 
активност, в резултат на което човек се фокусира върху собственото си състояние. Налице 
са и други ирационални страхове, например, от преследване; морални страхове (че е до-
шло времето да си дава отчет дали е осмислил живота си); социални страхове (например 
от самота); страх от смъртта; от външна агресия и много други.

Съществена част от характерното поведение на старите хора може да бъде обяснено 
с тези страхове — прекалено резки реакции, склонност към размишление и философства-
не, затваряне в себе си, понижено настроение, склонност към критика.

В грижите си за потребители в старческа възраст социалният асистент трябва да се 
съобразява и зачита тези страхове. Изграденото доверие ще даде възможност на потре-
бителя да ги сподели и обсъди. Проявената емпатия от страна на социалния асистент би 
подпомогнала усилията на потребителя да се справи със страховете си. При обсъждане на 
страховете, социалният асистент трябва да бъде внимателен, за да не фокусира внимание-
то само върху тези преживявания.

Самота
Самотата е типична за много от старите хора. Тя е социално и психологическо състо-

яние, характеризиращо се със стесняване или отсъствие на социални контакти, поведение 
на отчуждение поради емоционална изключеност на индивида, както и със социална изо-
лация. Самотата е проблем не само на възрастта. Човек се възприема като самотен тогава, 
когато осъзнае непълноценността на отношенията си с хора, които са значими за него, 
както и когато изпита остър дефицит от общуване. Самотата е тежко психологическо със-
тояние, което се съпровожда от лошо настроение и тежки емоционални преживявания. 

Понятието самота е свързано със субективното преживяване на ситуация, която се 
възприема като нежелателна и личностно неприемлива за човека или когато е свърза-
на с преживяване за дефицит на общуване и на положителни интимни отношения като 
дружба и любов. Самотата не винаги предполага социална изолираност. Преживяването 
на самота е много индивидуално. Някои хора могат да се оплакват от чувство на тъга и 
потиснатост, други да говорят, че изпитват страх и тревога, трети — да са ядосани или из-
пълнени с гняв. Преживяването на самота се влияе не толкова от състоянието на реалните 
отношения, колкото от нормативната представа за тях, и по-точно, от очакването какви 
трябва да са те. 

Депресивната или агресивна реакция към самотата зависи от това как човек си я 
обяснява. Ако смята себе си за виновен, най-вероятно би реагирал депресивно, ако обви-
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нява другите — става често агресивен. 
Самотните хора се чувстват различни от останалите, смятат се за непривлекателни, 

избягват социалните контакти и се страхуват от тях. С това само задълбочават самотата 
си. Получава се омагьосан кръг, от който човек трудно излиза сам. В този смисъл социал-
ният асистент може много да помогне. 

На самотните хора е присъщо, много повече отколкото на останалите, импулсивност 
на действията, прекалена раздразнителност, страхове, безпокойство, усещане за фра-
гментарност, хипертрофирано самосъжаление. Те са изключително съсредоточени върху 
себе си, проблемите и емоционалните си преживявания. При общуване е характерно, че 
говорят преди всичко за себе си, често сменят темите и по-бавно реагират на изказвания-
та на събеседника си. 

Специфика на общуването със самотни стари хора:
• Страхът на самотните хора, че ще бъдат отхвърлени за пореден път, дори от социал-

ния асистент, например, може да доведе до враждебност или до пасивност и до отказ 
от комуникация. Затова за изграждането на доверителни отношения между потре-
бителите и социалните асистенти е необходимо да се отдели повече време. 

• Притежавайки неадекватна самооценка, самотните възрастни хора могат или да 
пренебрегват чуждото мнение, или да се стараят да се харесат. Те трудно приемат 
както критика, така и похвала. 

• Самотните хора трудно понасят общителните и щастливи хора. Тази реакция обик-
новено е защитна, но тя на свой ред им пречи да установят добри отношения. Добре 
е социалният асистент да спазва по-голяма емоционална дистанция, за да не се по-
чувства застрашен самотният стар човек. Това се постига, например, чрез огранича-
ване на разказите за себе си, както и на прекаленото разпитване за неговия живот. 
Една от опасностите при изграждането на отношенията с този тип хора е, че когато 
те повярват на социалния асистент, могат да се „вкопчат“ в него и да имат много по-
големи изисквания за близост, отколкото предполага професията „социален асис-
тент“. 

• За намаляване на тревожността и напрежението между потребител и социален асис-
тент е добре да бъдат договорени ясни правила при общуване между тях и при пре-
доставяне на услугата — дори и за това, например, в кои стаи може да влиза социал-
ният асистент.

• Потребителят може да е склонен към регресия и към прехвърляне на отговорността 
за живота си върху асистент, което не трябва да се допуска.

• Поради по-бавната реакция на думите на събеседника социалният асистент трябва 
да осигури време за отговор на потребителя. 

• В резултат на по-ниския контрол над чувствата старите хора лесно могат да станат 
раздразнителни и агресивни. Социалният асистент трябва да е подготвен за такъв 
тип реакции. 
Въпреки изброените общи характеристики старите хора са много различ-

ни. Има болни и здрави, семейни и самотни, доволни от живота и нещастни, 
оптимисти и песимисти, активни и затворени в жилищата си и т.н. Затова от 
изключително голямо значение е индивидуалният подход на работа.
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6. Специфика на грижите за стари хора с деменция

Деменцията е прогресиращо заболяване на мозъка, което се характеризира със 
загуба на памет (в по-късните фази — със забравяне на адреса, невъзможност за ориен-
тация дори на собствената улица, забравяне на имената на близките и т.н.), нарушения 
в интелекта, завишена речева активност, натрапливост в общуването, неадекватност 
(например хората с деменция могат да проверяват по няколко пъти дали са взели клю-
ча, когато излизат от дома си, но оставят вратата отворена, защото „никой няма да 
ги обере“, забравят, че са се хранили и др.), натрапливи и дезорганизирани действия, 
промяна във физическите способности (в по-късните етапи са характерни незавърше-
ните движения, ходенето на пръсти и др.) и сериозни нарушения на психиката. При 
повечето хора могат да се наблюдават агресивно и депресивно поведение. Обикновено 
още в първите фази губят интерес към любимите занимания, трудно се ориентират във 
времето, започват все по-трудно да изпълняват ежедневните си дейности (миене, ходе-
не до тоалетна и др.). 

Към момента няма лечение на това заболяване, но има начини да се облекчи живота 
им. Грижата за такива потребители изисква постоянно внимание за осигуряване на тях-
ната безопасност. 

Възможности за оказване на подкрепа на потребители с деменция:
• Установяване на режим. Помага на потребителя да стане по-организиран и подре-

ден, да съхрани усещането си за защитеност и увереност.
• Въздържане от конфликти. В повечето ситуации, в които потребителят става раз-

дразнителен и агресивен, има възможност да му се отвлече вниманието. Важно е да 
се помни, че причината за поведение е болестта, а не човека.

• Поощрение на самостоятелността на потребителя, доколкото е възможна. Дейност-
ите могат да се разделят на по-малки изпълними части. 

• Специални усилия за осигуряване на безопасност — например: потребителят винаги 
да носи със себе си лист с имената и адреса си. 

• Препоръчително е да се говори ясно, по-бавно, като се следи непрекъснато дали по-
требителят не е отклонил вниманието си. 

• Използване на нагледни средства за поддържане на паметта. Например, на видно 
място да има снимки на близките с четливо изписани имена, надписи на стаите, като 
е добре буквите да са в ярък цвят. Тези методи са подходящи за ранните стадии на 
болестта. 

• При оказването на помощ при обличане могат да се използват следните методи: 
поставяне на дрехите една над друга в реда на обличане; избягване на дрехи с 
трудно закопчаване; препоръчително е обувките да не с връзки и да не са хлъз-
гави.

• При оказването на помощ за ползване на тоалетна може да помогне: въвеждането на 
режим; ясно обозначаване на вратата; използването на дрехи, които лесно се събли-
чат.

• При оказване на помощ при хранене: храната да е нарязана на малки парчета, като 
в по-късните стадии се препоръчват пюретата, за да не се задави потребителят; на-
помняне на потребителя да яде по-бавно; внимание към температурата на яденето, 
защото потребителят може да е загубил усещането за топло и студено. 
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• Губене на вещи. В някои случаи потребителят може да обвини социалният асис-
тент в кражба, забравяйки къде е поставил даден предмет. Добре е да се установи 
дали потребителят има любимо място за криене на неща; да се проверява кошчето, 
преди да бъде изхвърлено. Вместо да се влиза в конфликт, по-добре е социалният 
асистент да се съгласи, че предметът е загубен и заедно с потребителя да започне да 
го търси. 

• Бълнувания и халюцинации. Възникват на базата на погрешни убеждения. На-
пример: потребителят може да си въобрази, че социалният асистент му е враг. 
Някои хора могат да имат и халюцинации, т.е. да виждат или чуват неща, какви-
то няма в реалността. Например: сянка на прозореца, гласове в съседната стая. 
Важно е социалният асистент да не спори с потребителя за реалността на видя-
ното и чутото, а по-добре да го успокои, да се опита да отвлече вниманието му 
и да потърси консултация с лекар (някои лекарства могат да дадат странични 
ефекти). 

7. Специфика на грижите за потребители в депресия

Депресията е един от най-честите проблеми при старите хора. Проявява се най-
вече в промяна на настроението. Човек става тъжен и го завладяват мисли за неуспе-
хите в живота му, както и остро чувство на вина. Губи интерес към живота, към вещи-
те, които преди това са го интересували. Може с часове да седи пред телевизора или да 
лежи. Забавя се двигателната активност и процеса на мислене. При острите депресии 
може да се загуби всякаква активност. Най-ярката черта на депресивната личност е 
самоунижението. Самооценката силно се понижава. Всичко се вижда в черна светли-
на. Например потребителка, която наскоро е загубила своя близка приятелка, може 
да възприеме малко противоречие със социалния асистент като сериозен конфликт 
или окончателно прекъсване на отношенията. Трябва да се подчертае, че при депре-
сия човек приема своята представа за света като правилна и животът без депресия му 
се струва илюзия. Човек е погълнат само от мисли за себе си, за своите проблеми, за 
здравето си. Склонен е да говори за симптомите на депресия, но не и за самата депре-
сия. Болният е склонен да търси помощ и да се обръща към други хора. Но лошото на-
строение може да затрудни междуличностните му отношения и с това да се потвърди 
ниската му самооценка. 

Най-разпространените симптоми на депресия са:
• Раздразнителност;
• Чувство на вина и/или безпомощност;
• Безпокойство;
• Невъзможност за концентрация и взимане на решение;
• Промени в апетита;
• Загуба на интерес към външния вид;
• Загуба на интерес към предпочитаните и любими занимания;
• Проблеми със съня;
• Трудно ставане сутрин;
• Постоянно чувство на умора и загуба на енергия;
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• Промени в теглото;
• Физически симптоми като главоболия, болки в гърба и др.

Тези симптоми обикновено се развиват в продължение на няколко седмици или ме-
сеци и не преминават, като някои от тях се проявяват едновременно.

Възможности за оказване на подкрепа на потребител в депресия:
• Основна задача на социалния асистент е да окаже подкрепа на потребителя. Под-

дръжката и разбирането намаляват страданието и преживяването на вина, помагат 
да се възстанови самоуважението. Потребителят, виждайки, че поне един човек го 
разбира и цени, може да промени отношенията си с обкръжението в положителна 
посока.

• Социалният асистент може да върне вярата на потребителя в собствените му сили, 
като обърне вниманието му към сфери, в които е компетентен и успешен (в про-
фесията, в семейството, в бита, в интересите му и др.). Важно е обаче да се отчита, 
че в състояние на депресия човек губи връзка с реалността и счита собствените си 
възприятия за единствено верни. Такъв потребител трудно може да бъде убеден, че 
нищо фатално не се е случило.

• Социалният асистент може да разговаря с потребителя за състоянието му, но не 
като за депресия, а през симптомите. Например, говори се за проблеми със съня, 
загуба на апетит, обща умора и др. (т.нар. „маскирана депресия“). За тези симптоми 
потребителят може да бъде насочен да потърси лекарска помощ. 

• Променя се разбирането на миналото. На човек му се струва, че в миналото 
няма нищо хубаво. Предишните успехи се забравят. Социалният асистент може да 
обръща внимание на потребителя върху успешни моменти от миналото и настояще-
то, за да промени негативната му оценка. 

• Една от последиците на депресията е зависимостта от мнението на другите. 
Това се отразява и в общуването между потребителя и социалния асистент. Зави-
симостта и чувствителността към критика пораждат неувереност, която още повече 
засилва зависимостта. Такива потребители могат да се опитат да прехвърлят отго-
ворността за живота си върху социалния асистент. Социалният асистент обаче не от-
говаря за разрешаването на проблемите на депресивния потребител, нито за взетите 
от него решения.

• Обезценяването на проблемите на потребителя с изказвания от типа „Всичко 
ще се оправи“ и „Не обръщай внимание на такива дреболии!“ може да доведе до срив 
в доверието и намаляване на възможностите за подкрепа.

• Често пъти депресията се съпътства с озлобеност. Например: сърди се на почина-
лия си съпруг, че го е оставил, дразни се на социалния асистент, че не остава с него 
след работно време и т.н. Агресивността обаче може да се използва за мобилизиране 
на потребителя да се бори с жизнените изпитания под мотото „Ще им покажа, че 
мога да ...“.

• При засилване на симптоматиката е наложителна консултация с лекар.
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8. Особености на грижите за терминално болни потребители

Най-силната емоция при разбирането, че болестта е терминална, е страхът. Страх 
заради възможните болки или от засилването на досегашните; страх от самотата; страх от 
неизвестното, особено от тези състояния и преживявания, които ще съпровождат умира-
нето. Страхът е съпровождан от съжаление за пропуснатото и от безпокойство за недовър-
шените неща, за неизпълнените обещания. 

Принципи за общуване:
• Даване на възможност на потребителя да поговори за емоциите и мислите, които го 

вълнуват. 
• Запазване на спокойствие при проявите на гняв и депресия.
• Избягване на неуместен оптимизъм и даване на честни отговори на поставените въ-

проси.
• Оказване на помощ за приключване на важните неща за него.
• Най-важното е потребителят да не се чувства сам и изоставен от всички. Самото при-

съствие на социалния асистент може да има успокояващо въздействие. 
• Трябва да се направи всичко възможно да се намали болката преди смъртта.

В края на живота си повечето хора имат нужда да се сбогуват с най-близките си и 
да усетят тяхната емоционална подкрепа. Социалният асистент и доставчикът трябва да 
търсят подкрепата и присъствието на роднините и на други специалисти в грижите за по-
добни потребители. Това би било полезно както за самия потребител, така и за социалния 
асистент, който би поел изключително голяма емоционална тежест, ако се грижи сам за 
терминално болен потребител.

Казус

Потребителката е възрастна жена на 76 години, вдовица от 17 годи-
ни, а преди 3 години след катастрофа умира след продължителна кома 
единственият й син. Той е бил ерген. Василка е трудно подвижна, има 
артрит, ходи силно приведена. Няма близки роднини и приятели, с които да поддър-
жа връзка. Цял живот семейството й е живяло силно затворено и изолирано в кошари 
извън селото. Всички са ги смятали за „малко странни“.

Василка се е гордеела, че е чудесна домакиня и поддържа къщата в идеален ред. С 
напредването на възрастта обаче това й е все по-трудно. 

От 9 месеца за Василка се грижи социален асистент (жена) от близкото село. Пър-
воначално Василка е била много подозрителна към асистентката, постоянно намира 
„кусури“ на работата й и не говори много за себе си. 

Преди осем дни асистентката уведомява потребителката, че й се налага да отсъства 
през следващата седмица за 3 дни. Сестра й има внуче и ще ходи на кръщене. Неочак-
вано Василка започва да се оплаква от силни болки в краката и не става от леглото. 
Казва, че одеалото, с което я завива социалната асистентка, много й тежи, оплаква се, 
че много често отваря прозореца за проветряване и това я простудява.

Василка поставя условие на социалната асистентка — или да остане през следваща-
та седмица и да се грижи за нея, или по-добре въобще да не се връща. 
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Какво може да направи социалният асистент в дадената ситуация?

Въпроси за дискусия�:
• Кое от поведението на Василка може да се обясни с възрастовите особености, кое — 

с последица от жизнената й история и кое — с проява на характерови особености?
• Как може да се прецени дали оплакванията на Василка са реални или манипула-

тивни?
• Има ли признаци, които подсказват за наличие на депресия?
• Какво може да направи социалният асистент, за да повиши самооценката на по-

требителката?
• Как може да се намали тревожността на потребителката и усещането й, че е прене-

брегната? Какво би й дало спокойствие?
• Какви ще са последиците, ако социалният асистент се съобрази с желанието на 

потребителката — да остане да се грижи за нея и не отиде на посещение при сестра 
си? 

• Какво може да направи социалният асистент, така че да отиде на гости при сестра 
си и да няма последици за работата й?

• От кого може да потърси съвет социалният асистент?

Речник

Хипохондрия� — характеризира се с прекомерни нереалистични опасения за 
собственото здраве.

Терминално заболя�ване — заболяване, което нe подлежи на лечение.

Допълнителна литература

 Ериксон, Е. Идентичност, младост и криза. С., 1996.
 Гилбърт, П. Как да преодолеем депресията. Наръчник за самопомощ, С., 1997.
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1. Обществени нагласи към болестта и здравето

В човешката история разбирането за болестта е претърпяло динамично развитие. В 
древността болестта се е обяснявала като последица от прегрешение на обществото, гре-
хове на дедите или на личността. За християнството болестта има нравствени измерения 
— тя е уместно и справедливо наказание за личните грехове. Съществувало е и разбира-
нето, че болестта зависи от характера на човека и тя може да бъде отблъсната със силата 
на волята. 

През ХХ век от много хора се възприема психологическото обяснение на състояни-
ето, т.е. разболява се този, който иска това, макар и несъзнавано. Психологизирането ся-
каш дава контрол над преживяванията и случващите се събития (като болестта), върху 
които иначе човек не би имал власт. Типично, макар и силно прикрито, е разбирането, че 
се разболява този, който го заслужава. 

Тези нагласи, най-често неосъзнати, са присъщи както сред част от потребителите и 
техните близки, така и сред помагащите и днес. Професионалната позиция изисква соци-
алният асистент да е чувствителен и сензитивен към собствените нагласи и да се стреми 
да ограничи негативните последици от тях в работата си. 

Под „здраве“ се разбира състояние на физическо, психическо и социално благопо-
лучие (Световна здравна организация, 1946). Болестта обикновено се разбира като нару-
шено или загубено здраве, но до този момент все още няма точна и изчерпателна дефини-
ция на болест. Причините за болестта могат да бъдат различни: механични, физически, 
химически, биологични и психогенни. 

Развитието на болестта според съвременното разбиране се свързва с:
• водещата роля на външната среда;
• състоянието на защитните сили на организма;
• страданието на целия организъм — не съществува съвършено изолиран болен орган 

или тъкан. При всички болести в по-голяма или по-малка степен е въвлечен целият 
организъм.
С термина „увреждане“ се означава психическо и/или физическо ограни-

чение в социалното функциониране на човека. В резултат на това ограничение се 
получава разминаване между очакванията на обществото да се изпълняват определени 
лични и социални роли, възможностите на индивида — психически и физически, и въз-
можностите на жизнената среда. 

Например: Да си представим човек с фобия от високо, който живее в голям град. Не-
говата месторабота и дом е много вероятно да са на висок етаж. Обществото предполага, 
че няма да има проблем той да осъществява своите роли на такива места, но поради пси-
хическото му ограничение той ще бъде затруднен. Фобията може да доведе до сериозно 
нарушение на социалното му функциониране. 

Според определението на Парламентарната Асамблея на Европа (1992) „Инвалид-
ността е ограничение във възможностите, обусловено от физически, психически, 
сензорни, културни, законодателни и други бариери, които не позволяват на човека, 
имащ инвалидност, да бъде интегриран в обществото и да взима участие в живота на се-
мейството и обществото като другите членове на обществото...“.

Инвалидността се разглежда не като медицински проблем, а като въпрос на наруше-
ни права и неравни възможности.
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Целта при предоставянето на социални услуги на хора с увреждания е те 
да могат да водят независим живот чрез адаптиране на средата към специалните им 
нужди и активиране на наличните им ресурси. Това означава да имат право на избор и да 
взимат самостоятелни решения за живота си, дори и да грешат, като всеки друг. 

2. Емоционални преживявания на хората с увреждания

Научаването на диагноза на болестта действа като атака спрямо познатото и сигурно-
то. Първите преживявания са чувството за разкъсване, усещането, че „светът се е разбил!“. 
Хората могат да използват различни стратегии за справяне с несигурността: затваряне 
в себе си, прикриване на степента на увреждане и развитие на умения за самоконтрол. 
Някои болни предпочитат да живеят с чувството за несигурност, отколкото да знаят, че 
заболяването им е терминално. Често пъти хората възприемат стратегията да живеят „ден 
за ден“, като избягват мисли за бъдещето.

В първите дни след разбирането на диагнозата (при някои потребители може да 
продължи и по-дълго) водещи преживявания са:

• Чувство за безпомощност и опит да се върне контрола. Болестта се преживява като 
срив на тялото. То се възприема по-скоро като неблагонадеждно, но необходимо 
средство, отколкото като част от самия човек. Дистанциране от собственото тяло — 
„Това всъщност не съм аз“. 

• Страх и вина. Човек започва да търси вината за състоянието си в здравната система, 
в обществото, в близките и т.н. Локализирането на болестта извън индивида нама-
лява страха и снема усещането за вина. 

Фактори, влияещи върху приемането на увреждането:
• Кога се е случило — вродено ли е, в кой период от живота на човек се случва. 
• Доколко ще се промени животът на човека. При инсулт, например, се очаква се-

риозна криза и промени в организацията на живота на потребителя и семейството 
му, но все пак с временен характер. Ако заболяването е прогресиращо (например 
Паркинсон), няма очакване, че ще настъпи облекчение, а се налага непрекъснато 
адаптиране към негативните промени. 

• Каква е прогнозата. Например при терминални заболявания страхът от смъртта 
може да вземе връх.

• Личните ресурси и опитът на човека да реагира на болест.
• Ресурси на подкрепящата среда — семейство, приятели и т.н. 
• Какви са разбиранията в обществото за даденото заболяване. 

Хората с увреждания трябва да интегрират в себе си поне две описания за себе си — 
като личност и като болен. В някои случаи усещането, че не си здрав, не е подкрепено с 
диагноза. Това още повече затруднява изграждането на цялостен образ за себе си. 

Общи правила на работа 
В общуването си с потребители с увреждания социалният асистент трябва да се съ-

образява със заболяването им, но да подхожда към тях като към личности. Необходимо е 
да спазва следните най-общи правила:
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• Излишното състрадание и натрапчивото съчувствие не трябва да присъстват във 
взаимоотношенията. Отношението трябва да бъде равнопоставено. 

• Ако се предлага помощ, първо се пита потребителя дали ще я приеме, а след това се 
договаря какво и как да се направи.

• Общуването да е като с възрастен — уважително и равноправно.
• Потребителят най-добре познава своите потребности и не е необходимо да се питат 

близките от какво има нужда. 
• Подкрепата е ефективна, когато се извършват дейности съвместно с потребителя, а 

не вместо него.
• За увреждането и историята на заболяването не се задават преки въпроси. Ако по-

требителят желае да сподели нещо, ще го направи сам.
При разговорите с потребители с увреждания е възможно социалният асистент да 

се притеснява да използва някои думи — например „виждам“ при контакти с потребител 
със зрително увреждане. Освен в случаите, когато увреждането е настъпило наскоро, не е 
необходимо социалният асистент да се притеснява или извинява. По-деликатни са ситуа-
циите, когато ограничението е още ново за потребителя и това може да се окаже особено 
болезнена тема. 

В общуването с потребителите и техните близки социалният асистент трябва да бъде 
особено внимателен към думите, които използва по отношение на увреждането. Има 
думи, които носят негативен или дискриминационен смисъл, като:

• „Сакат“, „с дефект“, „непълноценен“
• Да се наричат със заболяването — „паралитик“, „даун“, „слепец“
• Изрази, като „прикован към....“, „обречен цял живот да ...“
• „Луд“, „ненормален“, „слабоумен“ — думи, които често предизвикват страх от не-

предсказуемостта и опасността.
• Стереотипни изрази: „жертва“ — внушава излишно драматичен образ на нещастен 

и безпомощен човек; „герой“ — създава представата за човек, който „независимо от 
всичко е преодолял ...“ и води „нормален живот“. Зад такива изрази се крие покро-
вителствено отношение. 

3. Специфика на грижата за потребители с болест на Паркинсон

Болестта на Паркинсон е дегенеративно заболяване на мозъка, което въздейства на 
нервните клетки, координиращи движението.

Признаци:
• Треперене на ръката е често първия признак
• Забавяне на движенията, отслабване на мускулите, нарушена координация и непо-

хватност. Наблюдава се затруднение при ходене и ставане, променя се почерка.
• Тъй като заболяването прогресира, движенията, свързани с фината моторика (обли-

чане, писане, др.), стават все по-трудни.
• Говорът също може да бъде засегнат.
• Може да се развие неизразително или „масковидно“ лице. 
• Ходенето може да е с тътрене на крака, без движения на ръцете.
• Съпътстващи заболявания могат да бъдат депресия или деменция.
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Първите симптоми обикновено се проявяват след навършване на 50 години.
Не е възможно да се предотврати развитието на Паркинсоновата болест, но част от 

симптомите могат да бъдат контролирани чрез лечение, което включва медикаментозно 
лечение, физиотерапия, в по-редки случаи и оперативно лечение. 

Социалният асистент може да направи следните предложения за подобря-
ване ежедневието на потребителя и, след неговото разрешение, да съдейства за изпълне-
нието им:

По отношение на храненето:
• Да се приемат повече плодове и зеленчуци, за да се предотвратят проблеми в отде-

лителната система
• Да се пият повече течности, но не вечер
• Да се използват по-дълбоки чинии
• Дръжките на приборите да бъдат по-дебели (с навиване на бинт и др.)
• Да се използват чаши с две дръжки и по-голям размер
• При силно треперене на ръцете да се използва сламка за пиене
• Масата за хранене да е на колела. Това облекчава и самостоятелното пренасяне на 

вещи от потребителя, без допълнителна помощ.
По отношение на придвижването:

• Да се избягват черги и килими или да бъдат неподвижно закрепени, за да се избегне 
спъването

• Да се използват обувки с хлъзгави подметки, а не гумени (които са препоръчителни 
по принцип за старите хора), защото те залепват за пода, както и обувки без връзки 
(които лесно се нахлузват и събуват)

• Да се избягват много хлъзгавите подове
• Столът да бъде твърд, по-широк, но плитък
• Може леко да се скъсят предните крака на стола, за да се облекчи ставането
• Добре е до леглото да има стол, за да се подпомогне ставането
• До леглото да има монтирана дръжка или въженце в долния му край
• Добре е леглото да е по-твърдо (матрак, дъска под дюшека, др.)
• Да се поставят дръжки в банята и тоалетната
• В банята да се постави стол пред умивалника и под душа, както и гумена подложка, 

за да се предотврати подхлъзването
• Дрехите да бъдат с цип или с лепящо закопчаване.

В общуването си с потребител с Паркинсон социалният асистент има основната за-
дача да подкрепя неговата самооценка. Типично за това заболяване е, че човек разбира 
колко е непохватен и изпитва вина, че ангажира близките с грижа за себе си. Това влияе 
върху самооценката и самоуважението на човека. Необходими са специални усилия от 
страна на близките и социалния асистент, за да се избегне срив и депресия. Важно е по-
требителят да бъде насърчаван да изпълнява сам възможно по-голям брой дейности, без 
да бъде критикуван, ако не е много акуратен. Всяко усилие да се изпълни дадена дейност, 
е добре да бъде поощрявано и отбелязвано. 
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4. Специфика на грижите за потребители, прекарали инфаркт

Инфарктът (известен още като сърдечен удар) представлява загиване на част от тъ-
канта на сърдечния мускул поради недостатъчното му снабдяване с кръв и кислород. За-
боляването има голямо социално значение поради високата инвалидност и смъртност, 
които причинява. Обикновено инфарктът се наблюдава в активната зряла възраст (40-65 
г.), но в последните години се наблюдава все по-често и в по-млада възраст. До около 55-
60-годишна възраст мъжете боледуват много по-често от инфаркт в сравнение с жените. 
След 65-годишна възраст заболеваемостта от сърдечен инфаркт у мъжете и жените започ-
ва да се изравнява. 

Най-характерният признак е силната и продължителна болка на пристъпи. Тя се 
локализира зад гръдната кост и е стягаща, притискаща, режеща, разкъсваща, нетърпима. 
Продължава повече от 15 минути и не преминава след прием на нитроглицерин. Най-
често болката настъпва в ранните сутрешни часове, но може да се появи по всяко време 
на денонощието. Тя се разпространява в лявото рамо, по лявата ръка, към лявата плешка, 
долната челюст. Макар и по-рядко сърдечният инфаркт може да е безболков (срещан по-
често при хората с диабет). Типичната инфарктна болка е съпроводена от гадене, повръ-
щане, студена пот, бледност, затруднено дишане, възбуда, уплаха, общо неспокойствие. 
Артериалното налягане се понижава, а телесната температура слабо се повишава. 

Съществуват редица рискови фактори, които самостоятелно или в съчетание един 
с друг причиняват миокарден инфаркт. По-важни от тях са: възраст, психоемоционален 
стрес, хипертония, захарен диабет, затлъстяване, тютюнопушене, обездвижване, наслед-
ствени фактори.

Лечението на инфаркт се провежда в специализирано интензивно кардиологично 
заведение. След преминаване на острия период на болестта се провежда рехабилитация.

Възможности за оказване на подкрепа от социалния асистент
При наличието на симптоми у потребителя социалният асистент трябва незабавно 

да потърси лекарска помощ.
Начинът на грижи и режим след прекаран инфаркт се предписват от лекуващия ле-

кар. Препоръчително е социалният асистент да присъства, когато се назначава рехабили-
тацията, за да може да съобрази своите действия с инструкциите на медицинското лице.

В първите дни след прекаран инфаркт, на потребителя е необходимо психическо 
спокойствие. Проявите на силни емоции от страна на близки или на социалния асистент 
са нежелателни, както и продължителните разговори.

Социалният асистент трябва да има готовност за:
• Подкрепа на потребителя в продължителния процес на рехабилитация (повече от 

3-4 месеца). Поощряване на доброто настроение и самочувствие на потребителя.
• Съдействие при спазването на строг хранителен и двигателен режим.
• Бърза реакция при повторна проява на симптомите.
• Поддържане на подходящи условия в стаята на потребителя, съобразени със състоя-

нието му — например често проветряване и т.н.
• Проучване на възможностите за санаториално лечение.



80

НАРЪЧНИК НА СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ В БЪЛГАРИЯ

Помощ по отношение на храненето
• Социалният асистент е добре да знае, че през първите дни храната трябва да е в мал-

ки дози, разнообразна, разпределена на 3-4 хранения на ден. Не трябва да е много 
калорична, подходящи са плодови и зеленчукови пюрета.

• Диетата задължително трябва да бъде съгласувана с лекар — например дали в пър-
вите дни да се изключи млякото и т.н.

• Добре е да се следи действието на отделителната система и при проблеми да се сиг-
нализира на лекаря.

Помощ при лечебната физкултура и рехабилитация
• Упражненията се определят от рехабилитатор. 
• Социалният асистент, при желание от страна на потребителя, може да окаже помощ 

при изпълнението на пасивните упражнения за ръцете и краката. Добре е да се сле-
ди дрехите да са подходящи за движението. 

• В първите седмици след инфаркта потребителят може да се страхува да изпълнява 
движения, свързани дори с минимални натоварвания. Усилията на социалния асис-
тент могат да бъдат насочени в посока на мотивиране на потребителя и съдействие 
да придобие увереност в собствените си сили. Други потребители могат да реагират 
с желание веднага да станат и с нереалистични и опасни очаквания към собствени-
те си възможности. Социалният асистент няма право да забранява на потребителя 
да изпълнява такива движения, но би могъл да посочи съществуващите рискове, да 
прояви емпатия и да осигури максимално възможна обезопасена среда. Решението 
какви действия да предприеме е на потребителя.

• Провеждане на ежедневни разходки — по възможност по един и същ маршрут с по-
степенно увеличаване на натоварването. Маршрутът трябва да бъде обсъден с потре-
бителя — на оживени или на по-уединени места.

• Оказване на помощ за избягване — по възможност — на резки, непривични движе-
ния от потребителя. 

5. Специфика на грижите за потребители, прекарали инсулт

Инсултът представлява остро нарушение на кръвообращението в мозъка. Има два 
вида — кръвоизлив в мозъка или инфаркт в мозъка. 

Първият вид е по-тежък, но се среща по-рядко. Кръвоносните съдове не могат да 
издържат на повишеното налягане и се пукат. Кръвта попада в мозъка. В резултат умират 
мозъчни клетки. Често възниква след напрегнат и уморителен ден. Предвестниците на 
инсулта са силна болка, прилошаване и гадене, нарушения в зрението — човек вижда в 
червено. В последствие се нарушават движенията, говора, чувствителността, оглушава се 
и се достига до загуба на съзнание и кома. 

При втория вид инсулт кръвта не може да се движи по съдовете, защото са запушени. 
Причините мога да бъдат различни: грижи, стрес, колебания в атмосферното налягане, 
преумора, алкохол и пушене, наднормено тегло, колебания на кръвната захар. По-често 
се случва през нощта или рано сутринта, като се развива постепенно в течение на няколко 
дни. 
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Първите признаци, за които трябва да следи социалният асистент, са:
• Внезапно онемяване или слабост в лицевите мускули, ръцете или краката, особено 

от едната страна на тялото.
• Неочаквано затруднение в артикулацията, във възприемането на реч и текст.
• Рязко намаляване на зрението на едното или двете очи.
• Внезапно нарушаване на координацията, клатеща се походка, замайване.
• Внезапна, рязка и необяснима болка в главата.

При първи прояви на симптомите веднага се търси лекарска помощ.
Инсултът може да има и следните последици:

• Пареза или парализа.
• Нарушаване на чувствителността, достигаща до пълна загуба на усещане за болка, 

температура и др. В тези случаи социалният асистент трябва да следи за рискове от 
изгаряния, измръзвания и наранявания.

• Нарушаване на усещането за собственото тяло (например за неговите размери). Тук 
отново има риск от наранявания. 

• Нарушение в разбирането и възпроизводството на устна реч. Такива потребители 
ще заменят някои букви и думи с други, няма да разбират въпросите, отправени към 
тях. Характерно е, че хората не осъзнават променения си говор и се обиждат, че дру-
гите хора не ги разбират. Препоръчително е асистентът да не влиза в спор по тази 
тема с потребителя. 

• Нарушаване на зрението на едното или на двете очи.
Социалният асистент трябва да има готовност да посрещне следните емоции, ха-

рактерни за хора, преживели инсулт:
• Емоционална лабилност — потребителят може да стане капризен и избухлив. Тези 

емоции не са насочени лично към социалния асистент и е добре да се прави разлика 
между прояви на болестта и личностови особености.

• При някои потребители може да се наблюдава безразличие към лечението. Соци-
алният асистент трябва да положи усилия за мотивиране на потребителя да спазва 
лечението.

• Снижена психическа активност. Важно е социалният асистент и близките да не на-
силват потребителя да прави много и различни неща. Добре е той да бъде търпеливо 
насърчаван да извършва действия по самообслужването си. 

• Срам, че са безпомощни; страх, че ще са в тежест на близките и че ще останат инва-
лиди за цял живот. Особено болезнено се усеща зависимостта при потребители, кои-
то преди инсулта са били много активни. Социалният асистент е добре да насърчава, 
доколкото е възможно, самостоятелното изпълнение на определени действия от по-
требителя и особено желанието му сам да взима решения за детайли от ежедневието 
(облекло, хигиена, др.)

• Депресия. Много от хората, прекарали инсулт, не вярват, че ще се оправят и губят 
интерес към живота. В резултат стават груби и свадливи. В подобни ситуации пома-
гат уменията за работа с депресивни потребители (Тема VІ). 
Социалният асистент може да окаже ценна помощ като:

• Създава положителни емоции у потребителя. Например, като приготви любима хра-
на, заедно послушат предпочитана музика и др.

• Предпазва от развиване на бронхопневмония.
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• Оказва морална поддръжка и стимулира общуването.
• Повишава самооценката, отбелязвайки и най-малките успехи.
• Предпазва потребителя от развитие на рани от залежаване (чрез честа смяна на по-

ложението в леглото, поддържане на личната хигиена и др.).
• Съдейства за осигуряване на специализирана помощ при нужда (рехабилитатор, ло-

гопед и др.).
• Съдейства за осигуряване на помощни средства при нужда.
• Подпомага спазването на хранителния режим (лека и богата на витамини храна).
• Оказва подкрепа за спазване на медикаментозното лечение. 

При потребители с нарушения в говора, социалният асистент трябва да спазва 
следните правила за общуване:

• Говорещият не се прекъсва и не се поправя.
• Социалният асистент има готовност за по-дълъг във времето разговор.
• По време на разговора се поддържа визуален контакт.
• Въпросите трябва да се адресират към човека, а не към неговия близък.
• Добре е въпросите, които се задават, да изискват кратък отговор.
• Ако част от думите не са разбрани, добре е да се помоли да бъдат повторени по-бавно 

или дори по букви.
• При необходимост социалният асистент може да повтори казаното от потребителя, 

за да се увери, че правилно го е разбрал.
• При затруднения в разбирането може да се предложи друг начин на комуникация — 

например с писане. 
• Важно е да се помни, че проблемите в говора не са признак за нарушения в интеле-

кта.
Инсултът, както и инфарктът, рязко променят живота не само на потребителя, но 

и на цялото семейство. Емоционалните преживявания на близките могат да бъдат мно-
го силни. Те трябва да поемат и изключително голямо ново натоварване, свързано с об-
грижването на близкия си. В някои случаи стресът може да се окаже толкова голям, че 
след идването на социален асистент, всичките грижи да се възложат на него. Такова от-
дръпване на близките не е от полза нито за потребителя, нито за качеството на услугите, 
извършвани от социалния асистент. 

6. Специфика на грижите за потребители със сензорни нарушения

Сензорните нарушения могат да бъдат водещи или съпътстващи други заболявания, 
вродени или придобити. 

Правила за общуване с потребители с нарушено зрение:
• Необходимо е да се отчете кое зрение е нарушено — централното или периферно-

то. В зависимост от това ще се определи позицията на социалния асистент спрямо 
потребителя по време на разговор (например, ако е запазено периферното зрение, 
добре е асистентът да е леко в страни от потребителя).

• Ако в стаята има други хора, особено непознати, социалният асистент трябва да ги 
представи на потребителя.
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• При молба от страна на потребителя да се прочете нещо, трябва да се чете дословно, 
а не да се преразказва.

• При желание от страна на потребителя да хване непознат предмет, социалният асис-
тент трябва да му го подаде, без да му държи ръката или да я плъзга по повърхността 
на предмета.

• В разговор е нормално да се използват думите „гледам“ и „виждам“. За незрящия 
човек това означава „ да види с ръцете си“.

• Социалният асистент трябва да се стреми към използване на точни изрази. Напри-
мер: не „чашата се намира там на масата“, а „чашата се намира в средата на масата, 
а масата е вляво на тебе“.

• Ако при разходка потребителят се отклони от маршрута, социалният асистент може 
да му каже накъде да върви, но не и да го подбутва в желаната посока. 

• При ходене извън дома е добре да се посочват възможните препятствия (например 
стъпала и дупки). 

• При оказване на помощ при ходене, потребителят сам трябва да определи начина, 
по който ще се хване за социалния асистент.

• По време на разходка някои потребители могат да пожелаят социалният асистент да 
им разказва видяното. Препоръчително е да се използват асоциации на познати на 
потребителя неща. 

• Забранено е разместването на нещата в стаята на потребител, който не вижда, освен 
с изричното му съгласие.

• При оказването на помощ при сядане, ръката на потребителя се насочва към гърба 
на стола и се остава сам да седне. 

Правила за общуване с потребители с нарушения в слуха:
• В разговорите с такива потребители социалният асистент трябва да застане точно 

срещу тях или по-близко до ухото, с което по-добре чуват.
• Лицето на социалния асистент е добре осветено, да не е в сянка.
• Важно е да се отчита какъв вид е нарушението на слуха. Някои от потребителите 

могат да чуват, но възприемат отделните звуци неправилно. Социалният асистент 
трябва да говори малко по-силно и отчетливо. В друг случай може да се наложи да 
намали височината на гласа си, защото потребителят е загубил способността си да 
възприема високите честоти.

• За да привлече вниманието на потребител, който слабо чува, социалният асистент 
може да го повика по име. Ако това не даде резултат, може да го докосне леко по ра-
мото или да помаха с ръка. 

• В разговора е добре социалният асистент да използва равен тон, без да скандира или 
вика. По възможност да говори с кратки изречения.

• В случай, че потребителят помоли социалния асистент да повтори казаното, е добре 
да се перифразира изказването, като се използват и жестове.

• В разговора социалният асистент може да използва въпроси, за да се убеди, че е раз-
бран правилно. 

• Ако социалният асистент иска да предаде информация, която съдържа цифри или 
сложни думи, е по-добре да я напише.

• В случай, че потребителят не разбере казаното от социалния асистент, е неправилно 
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да се отговаря с: "Остави, няма значение..."
• Важно е социалният асистент да отчита, че в помещения с много хора комуникаци-

ята ще бъде затруднена. 
• В хода на разговора не е препоръчително рязко да се сменя темата. Добре е да се из-

ползват преходни фрази от рода на: „Добре, сега ще обсъдим ..“
• Ако потребителят може да „чете“ по устните, социалният асистент трябва да съобра-

зи, че:
• Само 3 от всеки 10 думи добре се разпознават
• Устата трябва да се вижда добре, говори се бавно, с кратки фрази
• Информацията се допълва с невербалния език на тялото.

7. Специфика на грижите за потребители с двигателни нарушения

Двигателното нарушение може да бъде водещо заболяване на потребителя (напри-
мер детска церебрална парализа — ДЦП) или съпътстващо друга болест (например ин-
султ).

В общуването с потребители на инвалидна количка, социалният асис-
тент трябва да спазва следните правила:

• Разговорът се води с потребителя, а не с неговия придружител. 
• При запознанство е нормално да се протегне ръка, дори и към тези, които труд-

но движат ръцете си или които са с протези (може да се ръкуват със здравата 
ръка).

• За поддържане на самочувствието на потребителя, социалният асистент трябва да го 
остави да извършва всички дейности, които може сам. Например да нареже различ-
ни неща. Първо трябва да се попита дали е нужна предлаганата помощ, а след това 
да се действа.

• При разговорите си с потребителя социалният асистент трябва да е седнал, за да бъ-
дат очите му на едно ниво с очите на потребителя.

• Инвалидната количка е част от неприкосновеното пространство на човека, който я 
използва. Забранено е подпирането на нея или местенето й без съгласието на потре-
бителя.

• При разходки е необходимо предварително социалният асистент да провери дали 
местата са достъпни за инвалидна количка и да отчита възможните затруднения 
при придвижването (например наличие на стълби, тежки врати, дебели килими и 
др.).

• Инвалидната количка се бута бавно, защото може лесно да набере скорост и неочак-
ван удар да я извади от равновесие. 

• Социалният асистент следи за рискове от наранявания на парализираните места на 
потребителя. Чувствителността е загубена и има възможност от изгаряния.
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8. Специфика на грижите за потребители с диабет

Диабетът е вид болестно състояние, причинено от сложно разстройство на ендо-
кринната система, при което има намалено образуване на хормона инсулин в задстомаш-
ната жлеза.

Съществуват три типа диабет: Тип 1, Тип 2 и гестационен диабет (диабет на бремен-
ността). Диабет Тип 1 се характеризира с абсолютна липса на инсулин, поради което се на-
рича още инсулинозависим диабет. Той най-често се проявява в детската възраст. Диабет 
Тип 2 доскоро се проявяваше изключително сред възрастните, но със затлъстяването и 
повишената консумация на захар, се проявява при все по-ранна възраст. Той се характе-
ризира с инсулинова резистентност (необичаен отговор на организма на инсулина).

При диабет могат да се проявят следните симптоми: 
• Силно усещане за жажда и отделяне на големи количества урина. Излъчването на 

захар е съпроводено от отделяне на голямо количество вода. Загубата на течност 
води до обезводняване и постоянно чувство за жажда. Необходимо е потребителят 
да приема повече течности. 

• Намаляване на теглото и отпадналост. Липсата на захар в клетките се компенсира с 
усилено разграждане на белтъчини и мазнини, което може да доведе до намаляване 
на теглото и отпадналост, поради белтъчната недостатъчност. При необходимост и 
със съгласието на потребителя социалният асистент може да потърси консултация с 
лекар и диетолог. 

• Смущения в зрението. Поради диабетните изменения в съдовете кръвоснабдяването 
на ретината се разстройва. Това причинява кръвоизливи, новообразуване на съдове 
и ограничаване на зрението и слепота. Хората с диабет боледуват много по-често 
от глаукома и катаракта. Социалният асистент може да проследява състоянието на 
зрението на потребителя и да го насочва към лекарска консултация при нужда. 

• Склонност към кожни, лигавични и парадонтозни заболявания. Сърбеж. При нужда 
социалният асистент може да съдейства за осигуряване на адекватно и навременно 
лечение при стоматолог. 

• Лесна податливост на инфекции. Следи се за температурата в стаята, за риск от на-
стинки, при грипни епидемии се ограничават контактите и т.н. 

• Оплаквания от съдово естество. Поради увеличеното отлагане на захарни и мастни 
вещества (склерозиране на артериите) в малките и големите кръвоносни съдове се 
стига до нарушения на кръвоснабдяването. Съществува опасност от сърдечен ин-
фаркт, мозъчен удар или запушване на артерии. Заедно с потребителя и неговите 
близки социалният асистент може да следи за първи симптоми на тези заболява-
ния. 

• Увреждане на нервната система. Чувствителността на нервите към дразнения от-
слабва, което се изразява в чувството на мравучкане или парене в дланите или хо-
дилата. Леки наранявания в тези области не се усещат, а в последствие трудно заз-
дравяват. Незабелязано могат да възникнат гнойници, разрушаващи тъканите и 
костите. Добре е социалният асистент да следи за такива наранявания и незабавно 
да предприеме мерки.

• Бъбречни увреждания поради изменение на малките съдове в бъбреците, водещи до 
ограничаване или липса на функции и необходимост от диализа. 
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Социалният асистент може да окаже подкрепа при:
• Спазване на терапевтичния режим, назначен от лекар-ендокринолог — при при-

емането на медикаменти и при следенето на нивото на кръвна захар.
• Спазване на хранителен режим с прецизиране на качеството, количеството 

и съдържанието на въглехидрати и мазнини, както и спазване на еже-
дневен, двигателен режим. За разлика от диабет Тип I, при II-рия тип водещият 
елемент в лечението в началния етап е хранителният режим, т.е ограничаване на 
храните с високо съдържание на мазнини и въглехидрати, холестерол и готварска 
сол. Обикновено, когато диетата вече не е достатъчна, се преминава към лечение. 
Социалният асистент може да насърчи потребител с наднормено тегло да започне 
диета, а потребител с ниско тегло — да включи калорични, но бедни на захари хра-
ни. Могат да проучат за храни, специално предназначени за хора с това заболяване. 
Храненията трябва да са не по-малко от 6 пъти на ден. 

• Спазване на двигателен режим. Физическата активност допринася, с малък разход 
на инсулин, за директното разграждане на захарта в мускулните клетки. Чрез под-
ходящ усилен двигателен режим може да се намали дозата на необходимите меди-
каменти или на инсулина. Социалният асистент може да предложи на потребителя 
различни видове двигателна активност — разходки, кратки походи, танци и др. 

• Оказване на първа помощ при диабетна кома. В грижите си за потребители с ди-
абет, социалният асистент трябва да отчита разликите между двата вида диабетна 
кома. 

Симптоми Хипергликемична кома Хипогликемична кома

Общо самочувствие След 1–3 дни: слабост, апатия, жажда, 
често и обилно уриниране, намален апе-
тит, повдигане, повръщане 

След няколко часа или дори минути: чувство 
на глад, треперене, безпокойство 

Фактори, водещи до 
влошаване на състоя-
нието

Нарушаване на диетата /приети са мно-
го сладки и мазни храни/, пропусната 
инжекция инсулин, простудно или друго 
заболяване 

Нарушаване на диетата /пропуснато или не-
достатъчно хранене/, повишаване на дозата 
на инсулина 

Поведение Пасивно поведение, безразличие към 
всичко

Може да бъде възбудено, раздразнително, 
агресивно 

Кожа Суха, понякога бузите са с руменина Влажна кожа, с усилено слюноотделяне 

Мирис Мирис на ацетон в дъха Няма мирис на ацетон

Тонус на мускулите Намален Повишен, спазми, треперене 

Артериално налягане Снижено В началото повишено или нормално, после 
— снижено 

Стомах Болки в стомаха, гадене и повръщане Рядко има гадене

Анализ на кръвта Захарта е висока — 20 ммол/л и повече Захарта е под 3,3 ммол/л

Как се помага Поставя се инсулин: 0,1 ед. на 1 кг маса, 
търси се бърза помощ 

Дава се нещо сладко или хляб, търси се бър-
за помощ 
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9. Специфика на грижите за потребители с шизофрения

Основните характеристики на шизофренията са свързани с погрешно тълкуване и 
интерпретация на събитията в реалността. Наблюдават се отклонения в мисленето и въз-
приятията. Емоционалните реакции са или несъответни, или с чувство на безразличие. 
Яснотата на съзнанието, спомена и интелектуалните възможности обикновено са съхра-
нени, но с течение на времето се наблюдава упадък. 

Симптоматиката може да бъде разделена в две групи: 
Позитивни симптоми (симптоми, които не са се появили преди):

• Налудности (изкривявания на мисленето) — например потребителят мисли, че ня-
кой му внушава идеята, че може да се телепортира, че „открива“ във вестниците, 
телевизионните предавания и книгите съобщения, оставено за него.

• Халюцинации (изкривяване на възприятията). Най-типичните са халюцинациите 
за гласове, които заповядват на болния да направи нещо. 

• Разстройство на комуникацията — например, потребителят използва несвързани 
помежду си фрази. 

• Дезорганизирано поведение.
Негативни симптоми  или понижение на нормалните функции:

• Бедност на речта 
• Понижена възможност за изразяване на емоции 
• Загуба на способност за изпитване на емоции — отслабва любовта към близките, 

намаляват интересите, намалява усещането за болка, глад и половото влечение
• Неспособност да се започне и поддържа целенасочено поведение 
• Намалена активност, пасивност и безинициативност 
• Понижено настроение 
• Ограничена невербална комуникация: жестове, мимика, модулация на гласа
• Лошо самообслужване 
• Снижена социална активност.

Лечение — медикаментозно, развиване на умения за социално включване, психо-
терапия. В някои случаи е необходимо настаняване в специализирано лечебно заведе-
ние.

При психичните разстройства е нарушена обмяната на веществата в мозъка. Основ-
ни терапевтични средства, прилагани в лечението на шизофренията, са невролептиците. 
Те са ефективни при следните симптоми в острата фаза на лечението:

• Неконтролируемо моторно, говорно и вътрешно неспокойствие с несръчност, без-
целна активност, скачане,  разрушителност и сериозни агресивни прояви;

• Нарушение на възприемането на чувства, изразяването и контрола на чувства, не-
мотивирано чувство за застрашеност;

• Слухови, зрителни, мирисни и тактилни халюцинации, които потребителят може да 
възприема като външни или идващи от самия него;

• Погрешни, субективни убеждения, които не могат да бъдат коригирани, независимо 
от реалността и наличните доказателства за това;

• Нарушения на волята като двигателна застиналост, прекъсване на комуникацията с 
околния свят или състояния на внезапна силна възбуда;

• Нарушения на личността — собствени мисли и преживявания се възприемат като 
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повлияни или управлявани отвън, до пълна загуба на контрол.
При грижите си за потребители с шизофрения социалният асистент трябва да се съ-

образи със следните правила за общуване с хора с психиатрични проблеми:
• Психичното нарушение не означава непременно проблем в развитието. Повечето от 

потребителите нямат проблеми в разбирането на думите на социалния асистент и в 
интелекта. 

• Потребителите с шизофрения могат да изпитват емоционални разстройства или 
объркване, което усложнява живота им. Те имат свой особен и променлив поглед 
към света. Социалният асистент не може и не трябва да се опитва да върне към ре-
алността потребителя, като спори с него или му привежда факти, доказващи погре-
шността на неговото възприемане. 

• Социалният асистент трябва да съобрази, че не всички хора с психиатрични заболя-
вания и не непрекъснато се нуждаят от допълнителна помощ и специално общува-
не. 

• Социалният асистент не трябва да обезценява личността на потребителя, нито да 
прави предварителни изводи, основани на предишен опит в общуването с хора с 
психиатрични разстройства. 

• В общуването социалният асистент трябва да е дружелюбен и спокоен, което ще оси-
гури спокойствие и на потребителя. Актовете на насилие сред хората с шизофрения 
са по-скоро изключение, а не правило. 

• Важно е социалният асистент да знае дали потребителят може да подписва докумен-
ти и да дава съгласие за лечение. Това ще определи начина, по който ще подпомага 
потребителя при приема на лекарства и в административните услуги.

• Социалният асистент не трябва да подценява възможността на потребителя да рабо-
ти. И тук важи основното правило — това, което потребителят може да извърши сам, 
се стимулира да го направи. 

• В предприемане на действия по обгрижване на потребители социалните асистенти 
не трябва да пренебрегват тяхното мнение. Хората с психиатрични проблеми знаят, 
какво е добро за тях и кое — не. 

• Ако социалният асистент забележи, че потребителят е разстроен, може да го попита 
спокойно какво го е разстроило и какво може да направи за него.

• Социалният асистент не трябва да подценява способността на потребителя да се 
справя със силни емоции. Поведение, скриващо определени факти в „името на спо-
койствието“, по скоро вреди, отколкото помага. Нарушава се изграденото доверие 
между потребител и социален асистент.

• При отказ да се приемат лекарства социалният асистент е добре да окуражи потре-
бителя да продължи лечението. Необходимо е съдействие от близки и личен лекар. 
Тайното даване на лекарства е нарушение на правата на потребителя. 

10. Специфика на грижите за лежащо болни потребители

При някои потребители увреждането налага продължителен престой на легло. На-
стъпват редица физиологични промени, с които социалният асистент трябва да се съобра-
зи при грижите за тях.
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Органи на дишането
Неподвижното състояние е опасно за белите дробове, защото се намалява техният 

дихателен обем, в резултат на което дишането става повърхностно. То е рисково особено 
при по-възрастните потребители за развиване на пневмонии. За профилактика социал-
ният асистент може да предложи на потребителя да надува балони или други надуваеми 
играчки. Добре е често да се променя положението в леглото и да се повдига горната част 
на тялото с възглавница. 

Кръвоносна система
При продължително неподвижно състояние се повишава риска от тромбози. При 

съгласие от страна на потребителя може да се извършва пасивна гимнастика — сгъване и 
разгъване на краката в колената, периодично повдигане с възглавница и др. Потребите-
лят често трябва да бъде питан дали му е удобно. Може да се бинтоват краката с еластичен 
бинт (след консултация с лекар).

Кожа
При потребители с по-голямо тегло могат да се получат проблеми с кожата. Препо-

ръчително е да се спазва добра хигиена и да се подхранва кожата с кремове. 

Мускули и стави
При продължително лежане може да се достигне до неподвижност на ставите. Ръка-

та, например, може да заеме положението на „птичи крак“ и да се обездвижи. Социалният 
асистент може да помогне на потребителя да извършва пасивни упражнения, като преди 
това затопли ръцете си във вода. За поддържане на самочувствието на потребителя е пре-
поръчително да извършва движенията сам.

Кости
Когато тялото е неподвижно продължително време, се повишава рискът от разви-

ване на остеопороза. Социалният асистент заедно с потребителя и близките му може да 
потърси консултация с физиотерапевт за назначаване на подходяща гимнастика (напри-
мер с гумена топка), както и за промяна в хранителния режим (повече рибни и млечни 
продукти, ако няма противоказания).

Отделителна система
При повечето от лежащо болните потребители вероятно ще се появи проблем с от-

делителната система. Може да се наложи ползването на памперси за възрастни. Грижите 
изискват голяма деликатност и съдействие от близките. 

Хранене
Поради продължителната обездвиженост може да се появят проблеми с апетита — 

отказ да се приема храна или непрекъснато желание да се яде. При подготвянето на храна 
социалният асистент е добре да спазва следните изисквания:

• Стриктно съблюдаване на едни и същи часове на хранене.
• Храната да е топла и с привлекателен вид.
• Желателно е потребителят да се храни сам, седнал.
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• При невъзможност да се храни сам е добре храната да е в пасиран вид.
• Добре е да се ползва салфетка или кърпа за предпазване от накапване.
• Желателно е да има много течности в менюто.
• При продължителен запек (над три дни) е необходима консултация с лекар.

Профилактика на рани от залежаване (декубитус)
При потребители, страдащи от тежки заболявания, водещи до продължително зале-

жаване в едно и също положение, има опасност от разраняване на кожата и лежащите под 
нея тъкани. Най-често декубитусите се образуват в областта на опашната кост, плешките, 
около тазобедрените стави, лактите, тила и петите, на местата по тялото, където кожата 
се притиска върху подлежаща кост. Това притискане води до намален приток на кръв и 
нарушено изхранване на тъканите. 

Декубитусът постепенно може да се увеличи и да достигне до костите. В хода на сво-
ето развитие декубитусът преминава през няколко стадия. През първия стадий кожата 
се зачервява, през втория тя почернява и нейната повърхност се разранява. През третия 
стадий настъпва разраняване на дълбоко разположените тъкани с развитие на инфекция. 
Ако социалният асистент забележи такива симптоми, незабавно трябва да уведоми лич-
ния лекар на потребителя. 

Профилактиката на декубитусите включва:
• Промяна на положението на тялото в леглото. 
• Леглото трябва да се поддържа винаги чисто и подредено, без гънки на долния чар-

шаф. 
• По местата, където най-често се образуват декубитуси, се поставят гумени кръгове. 

За лактите, теменните области и петите се приготвят кръгчета от памук. При необ-
ходимост социалният асистент може да проучи възможностите за ползване на спе-
циални дюшеци. 

• Поддържане на идеална лична хигиена и използване на дезинфектиращи разтвори 
след консултация с медицинско лице
При смяна на спалното бельо социалният асистент може да спазва следната после-

дователност (със съгласието на потребителя):
• Потребителят се премества в края на леглото.
• Старият чаршаф се навива на руло.
• На негово място се застила новият чаршаф.
• Потребителят се премества върху новия чаршаф.
• Сваля се стария чаршаф и на негово място се опъва добре новия.

Всички предложени процедури социалният асистент трябва да извърш-
ва, спазвайки правилата за физически допир!

Емоционално състояние
Продължителната неподвижност почти винаги е съпътствана с проблеми със съня. 

Той става повърхностен и предимно през деня. Това може да доведе до потиснатост, дезо-
риентация. Продължителната болест може да доведе и до:

• депресия;
• загуба на интерес към нещата от живота;
• загуба на някои социалния умения — например умения за общуване и др.
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• липса на желание за живот.
В тези случаи на социалния асистент ще му помогнат уменията за работа с депресив-

ни потребители и с риск от самоубийство. Добре е да се предлагат дейности, които могат 
да предизвикат интереса на потребителя (четене на вестници и книги, гледане на телеви-
зия, слушане на музика, рисуване, плетене, разглеждане на албуми и снимки). Извършва-
нето на различни дейности заедно ще помогне за преодоляване на чувството за изолация 
и безпомощност у потребителя.

При възможност е добре да се ангажира вниманието на потребителя през деня със 
съдействието на близките, така че да не спи денем. При дълго продължило безсъние, по-
требителят може да се търси лекарска намеса.

Социалният асистент може да поддържа надеждата на потребителя за оздравяване, 
ако това е реалистично. В случаите на прогресиращо заболяване е по-добре да се проя-
вява сдържан оптимизъм, като се отбелязват дори и минималните прояви на моментно 
подобрение.

Грижейки се за лежащо болни потребители, социалният асистент трябва 
да полага усилия за зачитане на тяхното достойнство и право на личен жи-
вот. 

Казус

Потребител е жена на 25 години с ДЦП. Казва се Мими. На инвалид-
на количка е, но може на кратки разстояния да се придвижва с патери-
ци. Грижи се сама за тоалета си. Прави впечатление на много усмихнат, 
ведър и умен човек. Завършила е училище като частна ученичка. Обича да общува с 
хората. Живее близо да майка си и баща си. След заболяването за нея се е грижила 
майка й, като я е насърчила да развива компютърни умения чрез интернет. Майката 
е споделила на социалния асистент, че възлага големи надежди на това Мими да дава 
уроци за работа с компютър и интернет и да има допълнителни доходи. От своя стра-
на, потребителката е разказала на социалния асистент, че се притеснява дали има 
достатъчно познания да преподава. Мими споделя, че мечтае да е независима и да е 
сред млади хора. За потребителката се грижи мъж социален асистент. Потребителка-
та е помолила социалния асистент да й помогне да завърже контакти с хора на нейна-
та възраст. Какво може да направи социалният асистент?

Въпроси за дискусия:
• За какво може да окаже помощ на потребителката социалният асистент?
• Кои от заявените желания са на потребителката и кои — на нейните близки? 
• Има ли нужда от доизясняване на нуждите на Мими? Как може да бъде направено 

това?
• Кои са важните правила за общуване с потребителката, които трябва да спазва со-

циалният асистент при нейното заболяване?
• Какви ресурси има потребителката за социализация и водене на независим живот? 

Кой може да направи оценка на ресурсите и как?
• Какви ресурси има в общността, за да се окаже подкрепа на потребителката? Как 
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социалният асистент може да събере информация? 
• Има ли начини социалният асистент да намали риска от емоционален срив, ако 

опита на Мими да намери младежка среда се окаже неуспешен?

Речник

Сензит�ивност� — чувствителност към чуждите и собствените емоции. 

Пареза — ограничена чувствителност и обем на движенията 

Парализа — пълно отсъствие на движение и чувствителност

Допълнителна литература

 Алтшулер, Дж. Как да работим с хроничната болест. С., 1997.
 Картър, Р. С любов към психично болния. С., 2002
 Фогел, А. Наръчник за гледане на болни в домашни условия. С., 2002
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1. Емоционални преживявания на децата с увреждания

Самооценка и фактори, които влияят върху нея
Начинът, по който детето с увреждане ще реагира на болестта си, зависи от много 

фактори: вида на заболяването, кога е било началото, ресурсите на самото дете и най-вече 
подкрепата, която му оказват родителите и другите значими за него хора. 

Някои от най-често срещаните грешки, които се допускат във взаимоотношенията 
възрастен — дете с уврежданe, са: 

• Дистанцираност от детето 
Грижата за децата с увреждания изисква много внимание и търпение. Често родите-

лите са склонни да посветят цялото си време на болестта, пренебрегвайки другите нужди 
на детето. Подобен дефицит на пълноценен физически и емоционален контакт с майката 
и бащата може да провокира нарушения в емоционалната сфера като тревожност, неуве-
реност, лесна възбудимост, негативизъм. 

Често пъти в процеса на растеж, болестта прави децата все по-нервни, затворени и 
враждебни. Когато родителите и хората, които се грижат за детето, заместват проявите на 
обич с медицински грижи, детето може да намрази и родителите си, и болестта. Децата 
могат да станат враждебни и предизвикателни не само към родителския авторитет, но и 
към другите възрастни (лекари, социални асистенти, др.). 

• Отказ от контрол
Възрастните почти не упражняват контрол върху болното дете, защото може би из-

питват състрадание към него, а при родителите вината, страхът и депресията са водещи 
преживявания. Децата започват да си мислят, че всичко е позволено. Негативният ре-
зултат от такъв тип взаимодействие е, че детето губи усещането, че светът е сигурно и 
подредено място (при децата с увреждания по принцип има дефицит на това преживя-
ване). 

• Завишен контрол
В стремежа си да облекчат детето, възрастните започват за изпълняват всички дей-

ности по обгрижването му, дори и тези, които детето може да изпълни само. Стремят се да 
го предпазят от всички възможни рискове. Общуването с детето е съпътствано от изрази 
като: „Внимавай“, „Недей сам да...“, „По-добре аз да направя ...“ и т.н. Този тип комуника-
ция изключително затруднява изграждането на самостоятелна идентичност и представа 
за себе си у детето. 

В общуването си с детето с увреждане социалният асистент трябва да бъде особено 
внимателен да не използва някой от посочените модели на комуникация.

Най-сериозната последица от тези модели на общуване е ниската самооценка на де-
тето. Изграждането и поддържането на висока самооценка при децата с увреждане по 
принцип е много затруднено от ограниченията, които им поставя болестта. Често пъти 
те не могат да играят и учат заедно с другите деца и да имат приятелска група, при някои 
заболявания физически са по-различни от другите деца, има много дейности, които не 
могат да извършват и т.н. 

Социалният асистент може да окаже емоционална подкрепа на детето за пови-
шаване на неговата самооценка, като: 

• Подпомогне детето и родителите да открият област, в която детето ще бъде „екс-
перт“, например рисуването, марките коли, растенията в парка и т.н. Това дава усе-
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щане на детето за успешност, разкрива пред него област, в която може да натрупва 
познания и да се развива. 

• Внимателно следи са преживяванията на детето, оказва му помощ в тяхното разпоз-
наване и назоваване, дава му възможност да споделя емоциите си.

• Избягва контролиращия стил на поведение.
• Развива комуникативните, образователните и социалните умения на детето в общу-

ването си с него.
• Показва толерантност към негативните му преживявания
• Осигурява възможност на детето (в рамките на неговите способности) да бъде самос-

тоятелно, т.е. не извършва нещата вместо него, а заедно с него. 
Кризисен период при формирането на самооценка при всички деца е пубертета. 

Това още по-силно важи за децата с увреждания. В тази възраст се търси отговор на въ-
проса: „Кой съм аз?“. При децата с увреждания този процес е затруднен поради следните 
фактори:

• Трудност в отделянето от родителите поради зависимостта в резултат на болестта;
• Трудност да се включат в група от връстници и да се чувстват част от нея;
• Ограничения да формират жизнени цели поради болестта;
• Ограничения да експериментират (дори с външността си).

Социалният асистент трябва да отчита следната двойнственост, характерна за под-
растващите:

• Бунт против контрола на възрастните/потребност от предписания и подска-
звания. Правилните решения идват с опита, а опитът — от неверните решения. Со-
циалният асистент трябва да бъде редом, когато подрастващият взима неправилно 
решение и да му помага да се учи от грешки си.

• Желание за близост/страх от интимност. Подрастващите биха искали да имат 
близки отношения с другите, също и със социалния асистент, но са много подозри-
телни. Задават си въпросите: „Действително ли другите се интересуват от мен ис-
крено?“, „Ще ме разберат ли?“, „Какво се изисква от мен, за да имам близки отноше-
ния?“. В изграждането на доверие е необходимо социалният асистент да проявява 
търпение и толерантност. 

• Мисли за бъдещето/ориентация към настоящето. Детето може да прояви жела-
ние за получаване на някакво професионално образование и да знае, че за това е 
необходима подготовка, но с часове да прекарва пред телевизора. Умението на со-
циалния асистент да мотивира може да окаже положително влияние.

• Сексуално съзряване/психическа и физическа неподготвеност към сексуалния 
опит. Това е особено критична тема за подрастващите. Възможността да поговорят 
с друг човек спокойно на тази тема би намалила голяма част от притесненията им.
В този период социалният асистент може да подпомогне повишаването на уве-

реността на потребителя в собствените му сили чрез:
• Даване на позитивна обратна връзка. Социалният асистент може да под-

чертава, че благодарение на собствените си усилия детето е постигнало успех. 
Той не само отбелязва факта, че се е справило с упражнението, но и назовава 
какви навици и способности е придобило. Подобна обратна връзка дава усеща-
нето за компетентност. Например: „Ти забелязал ли си, че сега значително по-
добре структурираш темата и правиш по-съдържателни изводи“, „Много се рад-
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вам, че си се научил самостоятелно да се грижиш за тоалета си и да се обличаш 
подходящо“. 

• Демонстриране на настойчивост и стратегии за преодоляване на трудно-
стите. Например, когато един потребител не се справи добре с поставена от социал-
ния асистент задача при подготовка на уроците, му се дава втори шанс. Ако вторият 
опит е по-добър, което е най-вероятно, социалният асистент е добре да отбележи, че 
благодарение на усилията и новите стратегии е постигнал по-добър резултат. Важно 
е да покаже, че успехът е резултат от развиване на определени умения, навици, стра-
тегии. 

Страхове и тревожност
Сериозните болести предизвикват у децата много страхове. Най-типичните са, 

че „нещо е превзело тялото им“ и че сами са предизвикали болестта, защото са били 
лоши.

Обикновено страховете се подсилват, ако в семейството заболяването е забранена 
тема. В повечето случаи детето не говори пряко за тях. За преживяванията може да се 
съди по типичните игри, които играе детето; по физическите прояви (напрегнатост, тре-
перене, соматизиране и др.); по начина, по който възприема себе си. 

За преодоляване на страховете и тревогите на детето с увреждане от съществено 
значение е дали родителите ще успеят да обяснят по достъпен начин какво се случва с 
тялото му. 

Социалният асистент също може да окаже ценна помощ чрез:
• Изграждане на доверителни отношения с детето, което ще позволи то да споделя 

страховете си и да намалява натрупаното напрежение;
• Обсъждане с детето на литературни и филмови герои, които се страхуват, както и на 

начините, по които се справят със страховете. 
В случай, че страховете не бъдат преработени, е много вероятно детето да получи 

тревожно разстройство. То се характеризира с:
• Трудности в съсредоточаването и лесна уморяемост;
• Силно безпокойство от всяка нова задача;
• Напрегнатост и скованост при изпълнение дори на всекидневните дейности;
• Силно смущение, изразено в изчервяване, изпотяване, треперене, сълзи и др.;
• Мускулно напрежение, особено в областта на лицето и шията;
• Нарушения в апетита и съня;
• Невъзможност да се справи с очакване;
• Неувереност в себе си.

Тревожността при децата може да се подсили в следните ситуации:
• Противоречиви изисквания от страна на родителите и социалния асистент. Напри-

мер: ако социалният асистент очаква от детето да прояви самостоятелност, а роди-
телите — не; ако родителите отдават голямо значение на училищната подготовка, а 
социалният асистент — не и т.н.

• Неадекватни изисквания. Например ако социалният асистент настоява детето да 
развие математическите си умения, а то няма ресурс за това. 

• Негативни изисквания, които поставят детето пред труден избор. Например, 
ако детето е споделило нещо на социалния асистент и двамата са се разбрали да го 
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пазят в тайна (например, че харесва или не друго дете), а майката, виждайки, че си 
говорят, настоява детето да й разкаже всичко. 
Правила за работа на социалния асистент с тревожни деца:

• Насърчаване и на най-малкото постижение, сравнявано с предишни резултати на 
детето, но в никакъв случай, сравнявайки го с други деца.

• По възможност да се изключат дейности със състезателен елемент, дори и в иг-
рите.

• При подготовката на уроците предварително да се дават много примери, преди да се 
очаква детето да отговори на дадена задача.

• При обръщане към детето с въпрос или молба, е добре да се установи зрителен кон-
такт на едно ниво. 

• Избягване на ситуации, повишаващи тревожността.
• Използване на телесен контакт за успокояване (лек допир, погалване).
• Включването на детето в нова дейност да става поетапно, сравнявайки я с неща, което 

са вече познати на детето.

2. Специфика на грижите за деца с детска церебрална парализа (ДЦП)

ДЦП представлява група заболявания, изразяващи се в нарушена двигателна ак-
тивност и неестествено положение на тялото в резултат на трайни увреждания на мозъка. 
Причините най-често са вътреутробни инфекции, хронични интоксикации, вътречереп-
ни кръвоизливи и други.

Проявите са индивидуална комбинация от следните симптоми:
• Моторните функции и координацията на движенията са нарушени в различна сте-

пен. Движенията са прекалено бавни или прекалено забързани. 
• Има нарушения в сензорните функции.
• Често е налице изоставане в умственото развитие.
• Намалени са възможностите за придвижване.
• Има нарушения в говора, в някои случаи липса на свързана реч.
• Нарушени са възможностите за самообслужване, детето понякога е напълно зависи-

мо от грижите на другите и в най-елементарните си нужди.
• Често е наличието на придружаваща епилепсия.

Лечението се състои в провеждането на лечебна физкултура, прием на витами-
ни от група В и на медикаменти, стимулиращи мозъчните функции. Прогнозата зависи 
от тежестта на увреждането и умственото развитие. В някои случаи външните прояви на 
заболяването могат да се изтълкуват от околните като изоставане в развитието. На прак-
тика, много деца имат запазено умствено развитие и тяхното лечение е по посока на усъ-
вършенстване на моториката.

Социалната изолация, зависимостта при придвижване, необходимостта от включ-
ване в специализирани рехабилитационни и обучителни програми са фактори, които 
допълнително влияят върху емоционалното състояние и познавателното развитие на де-
цата.

Социалният асистент трябва да бъде особено внимателен при поставянето на цели в 
работата си, като ги обсъжда с родителите и, при необходимост, със специалист. 
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Социалният асистент може да окаже подкрепа в следните посоки:
• Развиване на самостоятелност. Децата с нарушения в опорно-двигателния апарат 

се нуждаят от много по-голяма поддръжка от страна на възрастните, но не трябва да 
се забравя, че безграничната помощ във всичко често довежда до пасивен начин на 
живот и неинициативност. След обсъждане с родителите социалният асистент може 
да възлага малки задачи на детето (например да му помогне да избърше прах). 

• Развиване на навици за самообслужване. Важно е социалният асистент и родите-
лите да знаят, че самостоятелното обличане укрепва мускулите на ръцете, развива 
координацията на движенията и ориентацията в пространството и дори обогатява 
активния речник. В началото детето може да облича само куклата, като се насърчи 
да обяснява какво прави. Задача на асистента е да стимулира детето да използва по-
сложни изречения. Постепенно на детето може да се възложи да си сложи шапката, 
да се обуе, и др.

• Развиване на социални умения. При организирането на разходки е необходима 
предварителна подготовка. Ако маршрутът е нов, добре е предварително да се разка-
же на детето откъде ще се мине. За съжаление опитите да се включи детето в общите 
детски игри не винаги завършват успешно. При неуспех детето може да се затвори, 
да загуби увереност и да се откаже от други опити. Социалният асистент може да 
предложи на детето да разиграе в къщи различните ситуации и да поексперименти-
ра с различни модели на поведение. Ако детето окаже съпротива, по-добре е опитите 
да се отложат за друг момент.

• Помощ при подготовката на уроци. На децата с ДЦП обикновено е необходимо по-
вече време за подготовка и повече повторения. Социалният асистент трябва да има 
предвид, че:
– децата с ДЦП са много по-активни сутрин;
– заниманията трябва да са разнообразни;
– честите похвали и поощрения са задължителни;
– заедно с родителите трябва да следи за признаци на умора и да предоставя време 

за почивка на детето;
– ако детето има ресурси, може да насърчи родителите да го запишат в общообразо-

вателно училище, за да бъде сред други деца;
– ако детето посещава училище и там има ресурсен учител, социалният асистент 

трябва да поддържа активни контакти с него. 
• Помощ при медикаментозната терапия и рехабилитация, осигуряване на по-

мощни средства при нужда. Към тази група спадат ангажиментите на социалния 
асистент да закупува лекарства, да следи за приема им, да подпомага контактите 
между семейството и ДСП при осигуряването на помощни средства (например ин-
валидна количка) при необходимост. Препоръчително е социалният асистент (с по-
мощта на доставчика) да проучи възможностите на Центровете за рехабилитация 
на хората с увреждания и да насочи родителите към подходящи програми за детето 
им. Рехабилитационни и социализиращи програми се реализират и от нестопански 
организации, което налага да се направи проучване на ресурсите в общността. Тази 
дейност се извършва от доставчика на услуги, който насочва и консултира родите-
лите. 
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3. Специфика на грижите за деца с епилепсия

Епилепсията представлява група заболявания на централната нервна система, ха-
рактеризиращи се с повтарящи се пристъпи на гърчове от различен характер, съпроводе-
ни понякога със загуба на съзнание. Началото на заболяването обикновено е през първи-
те години от живота. 

Най-честа външна проява на епилепсията е т.нар. голям припадък, изразяващ 
се в неволеви съкращения на отделни мускулни групи, съпроводени със загуба на съз-
нание. Обикновено настъпва внезапно. Погледът започва да блуждае, очните ябълки 
се обръщат нагоре или настрани, главата се отмята назад, тялото се вдървява, ръцете 
се прибират към тялото, а краката се изпъват, кожата в началото е бледа, по-късно 
става ярко червена. Това състояние продължава около една минута, след което пос-
ледва дълбоко и шумно дишане. Понякога този вид припадък завършва с вторичен 
пристъп — потрепвания на лицевата мускулатура, дишането е шумно, появява се пяна 
от устата, възможно е прехапване на езика. След затихването обикновено следва про-
дължителен сън. 

Малкият припадък представлява краткотрайно откъсване от средата. Детето спи-
ра движението си, втренчва поглед и след малко продължава действието си.

Лечението на епилепсията е строго индивидуално и се провежда под внимателен 
и непрекъснат лекарски контрол. То е продължително и се прекратява след едва триго-
дишна ремисия (прекратяване) на заболяването. Болните в ремисия обаче остават под 
диспансерно наблюдение.

Социалният асистент може да помогне на детето да разпознава първите симптоми 
на големия припадък, за да може да заеме безопасна поза. Така се намаляват рисковете 
от нараняване и детето има усещането, че може да контролира ситуацията в някаква 
степен. Първите симптоми са: засилващо се главоболие, раздразнителност и отпадна-
лост. 

Ако детето получи гърч, социалният асистент трябва да запази спокойствие и да из-
ползва уменията си за оказване на първа помощ. 

Степента на личностните промени зависи от продължителността и тежестта на забо-
ляването. Мисленето става по-бавно, речта — обстоятелствена. Трудно отделят главното 
от второстепенното, трудно преминават от една тема на друга. Някои деца могат да станат 
избухливи, обидчиви и злопаметни. В действията се забелязва засилена акуратност. 

Причината за започване на припадък е строго индивидуална. Прагът на чувствител-
ност на тези деца към външни дразнители е много нисък. Припадък може да бъде предиз-
викан от преминаването от тъмно на светло, от проблясването на отраженията в стъклото 
на автобуса, някои звуци, мирис и т.н. При оказване на помощ социалният асистент може 
да бъде много полезен за откриването на тези провокиращи фактори и в последствие — за 
тяхното избягване. 

Правила за общуване на социалния асистент с дете с епилепсия:
• Поради спецификата на заболяването много от децата нямат усещането, че могат да 

контролират тялото си. Затова стават особено чувствителни при навлизане в лична-
та им зона и допир от други хора.

• В разговорите с детето социалният асистент трябва да предвиди повече време за не-
говата реакция на въпроси.
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• При смяна на темата социалният асистент е добре да каже въвеждащи думи за нова-
та тема.

• При изблици на гняв социалният асистент може да използва уменията си за общува-
не с враждебни и агресивни потребители.

• Социалният асистент трябва да зачита нуждата от ред и точност на детето. Педан-
тизмът може да се прояви по отношение на дрехите, реда в дома и т.н. Спазването на 
определен ред не са каприз, а последица от заболяването. 

• Необходимо е внимателно да се следи състоянието на детето, за да не се преумори. В 
такива случаи има риск от провокиране на припадък.

• Социалният асистент не трябва да бърка епилепсията с психическо заболяване. Тя 
е свързана с психиката само в социален смисъл — децата често изпитват чувство на 
отхвърленост и изолация от околните. 
Появата на заболяването в юношеството значително нарушава възможностите на 

юношата да получи автономност. Нерядко съществува риск от развиване на емоционал-
но и поведенческо разстройство. Периодичната загуба на контрол и невъзможността на 
детето да участва в някои занимания допринасят за понижено самочувствие. Социалният 
асистент трябва да положи специални усилия за повишаване на увереността и самочувст-
вието на детето. 

4. Специфика на грижите за деца с аутизъм

Аутизмът е пълен или частичен отказ от общуване в следствие на невробиологично 
нарушение на централната нервна система. 

Основните прояви са:
• Качествено нарушение на социалните взаимодействия 

– неспособност адекватно да използват погледа, мимиката, позата и жестовете в об-
щуването;

– неспособност да установяват отношения с връстници чрез взаимен обмен на инте-
реси, емоции и дейности;

– рядко търсят подкрепа, не съчувстват на другите;
– отсъствие на спонтанен отклик на радост, интереси или постиженията на другите 

хора. Например ако майката се разплаче за нещо най-вероятно е детето с аутизъм 
да не й обърне внимание, за разлика от типичното поведение на децата в подобна 
ситуация — да попитат защо плаче, да я прегърнат, да заплачат заедно с нея и т.н.

– Отсъствие на социално-емоционална взаимност — поведението не се съобразява 
със ситуацията.

• Нарушения в комуникацията 
– Изоставане или отсъствие на реч;
– Отсъствие на спонтанни игри, имитации;
– Относителна неспособност да се инициира или поддържа разговор;
– Стереотипно използване на езика.

• Ограничено, повтарящо се или стереотипно поведение 
– Стереотипно поведение и ограничени интереси;
– Стереотипни и механични движения;
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– Ритаулност;
– Действия с части на предметите или елементите на играчките.
Лечението е комбинация от медикаментозна терапия, диета, комуникативна тера-

пия, лечебна физкултура, психо-социална подкрепа.
В грижите си за дете с аутизъм социалният асистент трябва: 

• Да отчита, че детето с аутизъм е силно свързано със собствените си стереотипи на 
поведение. Вътрешния му свят е затворен в рамки и всяко излизане от тях се възпри-
ема драматично. Промените в режима, в подредбата на стаята могат да предизвикат 
бурна реакция. Добре е помещението да се използва само с една цел, т.е. на едно 
място да се играе, на друго да се учи. 

• Да не подценява потребността от общуване на детето, която не е нарушена. Детето 
може да е дълбоко привързано към близкия човек, но просто не може да поддържа 
зрителен контакт, да се усмихва. Важно е да се знае, че деца с аутизъм по-скоро не 
могат, отколкото не искат да общуват с другите.

• Да се съобрази с това, че децата с аутизъм приемат нещата буквално. Нямат способ-
ност да отчитат абстрактните характеристики. Затова им е много трудно да участват 
в сюжетно-ролеви игри. Другите деца лесно могат да си представят, че пият кафе, 
говорят по телефон играчка, др. Децата с аутизъм са свръхреалисти. 

• В разговорите с детето да използва кратки изречения със съществителни имена и 
глаголи, описващи предмети и действия, които детето може да види и чуе.

• Да избягва ситуации, в които разговорът се провежда между повече хора.
• Да подпомогне развитието на социални умения. Въпреки че на децата с аутизъм им 

липсва собствено разбиране за чувствата на другите, могат да се научат правилно да 
отговарят. Когато те неволно са били оскърбителни, нетактични или безчувствени, 
веднага трябва да им се обясни защо репликите им са били неподходящи и да им се 
покаже кои реплики са подходящи за тази ситуация. 

• Да подпомага развиването на навици за самообслужване. Социалният асистент може 
да използва картинки, показващи в малки стъпки дадено действие. Например за из-
лизане на разходка: обличане на пуловер, обуване на панталон, обуване на чорапи, 
обуване на обувки, обличане на палто, поставяне на шапка, поставяне на ръкавици 
и т.н.

• Да осигури подходящи начини за разтоварване на детето. Подходящи са игри с пя-
сък, глина, вода, рисуване — особено с ръце и др. 

• Да отчете, че спецификата на работата изисква много търпение и поставяне на мал-
ки цели. 

5. Специфика на грижите за деца със синдром на Даун

Това заболяване при децата се дължи на хромозомно разстройство. Хората със синд-
рома на Даун имат характерен външен вид: монголоидни очи, деформирани ушни ра-
ковини, малка уста, по-голям език (затова при някои от децата излиза от устата), къса 
шия, голям и отпуснат корем, по-къси пръсти на ръцете, снижен мускулен тонус. Тези 
деца са със средно и тежко изоставане в развитието. В някои случаи признаците са много 
слабо проявени. 
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При децата със синдром на Даун има риск от чести инфекции, сензорни нарушения 
(на слуха и зрението), порок на сърцето.

Характерно поведение на децата със синдром на Даун е, че са много общителни, ли-
шени от агресия, добродушни и непосредствени, наивни и проявяващи загриженост към 
други хора и към животни.

Типично е, че страдат от затлъстяване, особено като по-големи. Метаболизмът им 
по време на почивка е по-нисък в сравнение с другите хора, т.е. по време на сън изгарят 
по-малко калории. Социалният асистент може да окаже помощ при спазването на диета 
и при извършването на физически упражнения. Обикновено децата ядат по-малки пор-
ции в сравнение с другите деца и може да се получи недостиг на витамини и минерали в 
организма. 

Съвместно с родителите могат да се въведат следните правила за хранене:
• При ядене е добре да се спазва принципът: родителите/възрастните отговарят за 

това каква храна се предлага, а детето отговаря за това дали и колко да яде. 
• Спазва се много строг режим.
• Храненето става на едно и също място. По време на хранене не се върши нищо друго 

(не се гледа телевизия или не се разказва приказка). 
• Право на детето и насърчаване да участва в приготвянето на храната. Това дава въз-

можност и за много игри и развиване на уменията за сортиране на предмети. Напри-
мер: да се групират продуктите по големина, цвят и т.н.

• В никакъв случай да не използва храната като награда или утешение. 
• Има моменти, в които диетата не се спазва, например на рождени дни. Общото хра-

нене се използва за интегриране на детето в детската група.
При оказване на помощ на деца със синдром на Даун е добре социалният асистент 

да знае, че един от основните обучителни методи е пеенето, особено ако песните са 
съпроводени с жестове. Помагат и други методи за развиване координацията на движе-
нията — например игрови методи с глина, пластелин.

При развиването на умения социалният асистент трябва да работи на много малки 
стъпки. Например за развиване на захващането се тренира първо хващане на предмета с 
цяла ръка, след това с три пръста и накрая само с два пръста. 

При работа е добре социалният асистент да ограничи източниците на шум, за да по-
могне на концентрацията на детето. 

Важно е социалният асистент да отчете индивидуалните особености и 
интереси на детето, за което се грижи. 

6. Специфика на риска от самоубийство в юношеската възраст

Децата със сериозни заболявания са една от рисковите групи по отношение на опи-
тите за самоубийство. В юношеската възраст рискови фактори са:

• Неразрешени конфликти, свързани със задачите на юношеството:
– трудности в постигането на самостоятелност;
– затруднения в изграждането на идентичност;
– невъзможност да се изградят трайни приятелски взаимоотношения с връстници;
– несигурност относно сексуалността.
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• Разбиране, че смъртта е приятна или е обратим процес;
• Тежък конфликт в семейството, насилие в семейството;
• Сериозна психопатология (депресия, шизофрения);
• Сериозен предишен опит за самоубийство.

Най-чести предизвикващи фактори са:
• Неадекватни дисциплиниращи методи от страна на родители или други значими 

възрастни. Например: налагане на продължителна забрана да общуват с приятел, да 
не излизат и т.н.

• Преживяване за отхвърляне от страна на родител, приятел или друг значим възрас-
тен. Например пенсионирането на социалния асистент може да се възприеме като 
изоставяне. 
Социалният асистент е добре да предвиди тези предизвикващи фактори и да пред-

приеме незабавни действия. 

7. Взаимодействие с родителите

При оказването на подкрепа на деца с увреждания един от основните ресурси, на 
които социалният асистент разчита, са родителите. Те много по-добре познават детето и 
неговите възможности, интереси, специфика на общуването, начина, по който изразяват 
емоциите си и т.н. 

Преди започване на работа е добре социалният асистент да проведе разговор с роди-
телите за запознаване с индивидуалните особености на детето. 

Изказването на предложения и препоръки може да стане само по много мек и об-
мислен начин. Социалният асистент трябва да е готов за това, че идеите му, дори да са 
много професионални, могат да не бъдат приети. Право на родителите е да взимат реше-
ния и да носят отговорност за своето дете. 

По-активна позиция социалният асистент може да заеме само в случаите, когато 
наблюдава неглижиране на детето. Например някои родители могат да използват нака-
зателно средства от типа „лишаване от любов“ („Ако не си изпиеш лекарството, повече 
няма да те обичам!“). Този модел на поведение може да подсили усещането за тревога, 
безпокойство и страх от изоставяне у детето. 

Социалният асистент трябва да се стреми да избягва следните неефективни моде-
ли на взаимодействие с родителите:

• В много от семействата, в които има дете с увреждане, съществува „тайна“ около 
заболяването, проявяваща се в нежелание детето да се извежда извън дома. Има 
опасност под силния натиск на семейството социалният асистент да бъде впримчен 
в тази тайна. 

• Често пъти родителите на деца с увреждания са пред пълно изчерпване на емоци-
оналните си и физически сили. Без да отчита сложността на ситуацията в семей-
ството, социалният асистент може да започне да обвинява родителите, че не полагат 
достатъчно грижи. Това винаги е непродуктивно и влошава функционирането на 
семейството. 

• В желанието си да полага максимално добри грижи за детето, социалният асис-
тент може да започне да опекунства и да провокира развитие на зависими връз-
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ки, вместо да поощрява изграждането на независимост, доколкото това е въз-
можно.

• Социалният асистент трябва да се изправи пред собствените си нагласи за уврежда-
нето. Един от най-често срещаните в обществото предразсъдък за увреждането на 
дете е, че родителите са виновни. Дори и неизказано гласно, подобно отношение би 
спряло изграждането на доверие между тях и социалния асистент. 

• Възможно е някой от родителите да започне да изпитва негативни чувства към со-
циалния асистент, което би довело до явни или скрити конфликти. Особено силно 
нараства този риск, ако социалният асистент се „съюзи“ с детето срещу родителя. 
Например тайно да му позволява неща, които са забранени от майката, напри-
мер. 

• Социалният асистент да започне да се възприема като по-голям специалист по от-
ношение на грижите за детето с увреждане от самите родители и да започне да ги 
наставлява. 
За да са качествени грижите за детето с увреждане, социалният асистент 

трябва да умее да работи в екип с родителите и да поддържа мрежа от профе-
сионални контакти с други специалисти — учители, лекари и др.

Казус

Потребителят е дете на 9 години (Митко) с ДЦП. Детето има пробле-
ми в придвижването (използва инвалидна количка) и сериозно изоста-
ване в развитието (може да произнася само отделни звуци и срички). 
Много обича да слуша музика. От един месец за него се грижи социален асистент. 
След продължителни разговори с майката социалният асистент я е убедил да изведе 
Митко на разходка. До този момент майката се е притеснявала да извежда детето 
извън къщата, защото се е страхувала как ще реагира. Според нея Митко свързва из-
лизанията с отивания до болница. Социалният асистент предлага да разходи детето в 
центъра на града, за да наблюдават празненствата по случай 1 юни. Очаква се да пеят 
и свирят детски групи и социалният асистент предполага, че това ще е интересно за 
Митко. 

Разходката не отговорила на очакванията на социалния асистент. Силният шум 
и многото хора до такава степен притеснили Митко, че той започнал да вика нечле-
норазделно. Много деца го сочили с пръст и му се присмивали. Когато се връщат в 
къщи, майката вдига скандал на социалния асистент и го обвинява за случилото се. 
Забранява повече излизания. Какво може да направи в дадената ситуация социални-
ят асистент?

Въпроси за дискусия:
• Какви могат да са причините, довели до реакциите на Митко и майка му?
• По какъв начин може да се организира първото излизане, така че да се намали 

рискът от негативни реакции?
• Как да разговаря социалният асистент с майката за значението на контактите на 

детето с други хора? На какви неща би обърнал специално внимание?
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• Има ли други алтернативи Митко да се среща с деца?
• На какви ресурси може да разчита социалният асистент при работата си с Митко — 

лични, на семейството, на общността?
• Как социалният асистент може да използва музикалните интереси на Митко в ра-

ботата си с него? 

Речник

Сомат�изиране — процес на трансформиране на емоционалното и психологи-
ческо напрежение във функционално или органично разстройство на тялото. 

Организации, оказващи подкрепа 

Болница „Света София“ — книги за родители, обучения и консултации за родители и специ-
алисти — специализирана е за работа с деца с ДЦП
www.cpcentresof-bg.com
София 1330, бул. Възкресение 1в 
Tел.: (02) 828 48 81, 828 18 69 
Факс: (02) 828 14 41 

Фондация „Покров Богородичен“ — обучение и консултации за родители и специалисти
София, ул. Врабча 8
Тел. (02) 9871655

Асоциация „Аутизъм“ — статии, консултации
гр. София, район „Искър
ж.к.“Дружба“
бл. 50, вх. Д, ет. 3, ап. 101
тел. (02) 979 01 68
www.autism.hit.bg

Център за независим живот — защита правата на хората с увреждания 
ул. „Екзарх Йосиф“ 60 
София 1000
Тел: (02) 983 31 17, 983 34 80 
www.cil-bg.org
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1. Реакция на загуба

В работата си с потребителите социалният асистент често попада в ситуации, изис-
кващи по-специална професионална компетентност. За предоставяне на ефективна под-
крепа в случаите, в които потребителите или техните близки преживяват загуба, се изис-
кват психологически познания и специфични умения. 

Най-честите загуби, изпитвани от потребителите на социални услуги, са:
• загуба на здраве;
• загуба на близки и приятели.

Най-честите загуби, изпитвани от близките на потребителите, са:
• загуба на близък (потребител);
• загуба на представата за детето, което са искали да имат (типично при родителите на 

дете с увреждане);
Най-честите загуби, изпитвани от социалните асистенти, са:
• загуба на потребител;
• загуба на здраве;
• загуба на социална роля (при пенсиониране).

Интензивността и продължителността на тъгуването е различно при различните 
хора. Зависи от много фактори, като най-значимите от тях са:

• значимостта на загубата;
• доколко е съпроводена с негативни емоции — например с вина;
• психологическата устойчивост на човека;
• има ли претърпени наскоро други загуби;
• културалните модели. Например: прието е, че мъжете „не трябва“ да проявяват 

силни емоции, като показването на скръбта се приравнява със слабохарактерност. 
Старите ритуали при загуба се пренебрегват, а те са израз на многовековния опит 
на човечеството какво помага в такава ситуация. 

Реакцията на загуба, независимо от нейния вид, протича по определен ред, известен 
като „траурна реакция“. 

2. Етапи на траурната реакция 

В приемането на загуба човек преминава през пет стадия (Kubler-Ross, 1996).

Първи етап: Шок и отричане
При научаване на тежка диагноза
Разбирането, че здравето значително се е влошило или че смъртта предстои, пре-

дизвиква реакция на шок. Човекът в шок може да бъде объркан, изумен и да се усъмни в 
правилността на диагнозата и всичко лошо, свързано с нея. Дали отричането е в грани-
ците на нормата или не, зависи от това дали болният продължава лечението, макар да 
отхвърля диагнозата или го прекратява. Понякога отричането продължава дни, а може и 
повече.

При загуба на близък човек
Реакцията на шок обикновено продължава около девет дни. На този етап човек още 
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не може да приеме загубата, не вярва в нея. За починалия се говори в сегашно време. 
Негативните емоции се подтискат до степен, че човек не усеща нищо. Започва да се пита 
дали „е нормален“, щом не може да тъгува и плаче. Характерно е и суетливо поведение — 
човек хаотично се ангажира с различни дейности, свързани с погребението. Отричането 
на факта на загубата обикновено продължава около 40 дни. На този етап човек вече раз-
бира своята загуба, но неговото тяло и подсъзнание не я приемат. Именно затова човек 
непрекъснато се натъква на вещи, които му напомнят за починалия; може да го вижда в 
тълпата; да чува стъпките му. Това е нормална реакция! Добре е човек да сънува почи-
налия. Ако нито един път не го сънува означава, че процесът на тъгуване е блокиран и e 
добре да се потърси специализирана помощ. 

С какво може да помогне социалният асистент:
• Основното правило е: ако човек започне да плаче, то помагащият трябва да го оста-

ви да се изплаче. 
• Да напомни на близките, че прибързаното отвеждане от гроба и от погребението е 

нежелателно — това е последната възможност да се погледне умрелия. 
• В това състояние хората имат нужда от докосване и прегръдка, за да излязат от 

шока. 
• Може да се наложи да се дадат слаби успокоителни, като е препоръчително взима-

нето им да се консултира с лекар.
• Съществува риск от реактивни състояния. Например: удряне на главата в стената, 

търкаляне по пода, опити да се скочи от прозореца. Помагащият трябва да бъде го-
тов за тях и да реагира бързо. Не е добре тъгуващият да остава сам.

• Успокояващи разговори на този етап са неподходящи.
• Да посъветва близките да не се плашат от поведението на отричане.
• Всички разговори за починалия трябва да бъдат поддържани, а не да се променя 

темата, за да се „предпази“ близкия.
• Да препоръча да се спазват ритуалите и при нужда да окаже помощ. 

Втори етап: Гняв
При научаване на тежка диагноза
Болните могат да пренесат своя гняв („Защо аз?“) върху хората, които се грижат за 

тях. Например болна потребителка непрекъснато се гневи на своя асистент и желае да го 
смени с друг. Гневът на болния се приема много тежко от обкръжението му. 

При загуба на близък човек
Обикновено продължава около половин година. Болката обикновено идва на вълни. 

Ако усилието да се удържа болката стане непосилно за човека, нахлува гневът. Той може 
да е много силен и да бъде насочен както навън (към лекаря, социалния асистент, близ-
ките и т.н.), към починалия („Защо ме изостави?“), така и към себе си („Защо не напра-
вих....“, „Можех да ....“) и човек започва да изпитва вина. 

С какво може да помогне социалният асистент:
• В случаите, когато гневът е насочен към него, социалният асистент може да използ-

ва уменията си за работа с гневни и агресивни хора. 
• По възможност е добре да препоръча на близките да са по-толерантни при проявата 

на гневни изблици.
• Приемането на гнева би станало по-лесно, ако се разбере, че той не е насочен 
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към конкретния човек, а е израз на желанието да се вземе контрол над ситуаци-
ята.
В случай, че човек започне да изпитва вина, е важно социалният асистент да разгра-

ничи видовете вина. Вината възниква при нарушаване на значими за индивида нравстве-
ни норми. Това е чувство за неизпълнен дълг. 

• Истинската вина възниква в резултат на извършени или не извършени постъпки 
(например: близките са нагрубили потребителя дни преди да умре или социалният 
асистент не се е обадил на личния лекар навреме).

• Невротичната вина възниква поради въображаеми постъпки или нарушаване на 
забрани. Характерни за нея са преувеличенията и неискреността. Преживява се в 
ситуации, в които човек отказва да поеме лична отговорност. Чувството на вина му 
помага да се оправдае пред себе си и пред другите. Такива хора не искат да преодо-
леят чувството на вина. Поведението им се характеризира с известна демонстратив-
ност. Например: синът на починалия потребител дълго време не го е посещавал. 
Обяснява, че е имал усещането, че баща му се е разстройвал, като го види, и затова 
„щадял“ чувствата му, като не идвал. 
В някои ситуации е добре да не се избързва с помощта за тъгуващия и с освобождава-

нето му от чувството на вина. В случаите на истинска вина е добре да се обсъдят възмож-
ностите за „изкупление“. Освобождаването от невротичната вина предполага осъзнаване 
на нейната „мнимост“, а това е възможно най-често с помощта на специалист-консултант 
(например психотерапевт). 

Трети етап: Пазарене
При научаване на тежка диагноза
Болният „преговаря“ с лекари, приятели, може да стане религиозен. В тази фаза чо-

век приема нова стратегия и се надява, че ако има добро поведение, ще оздравее. 
При загуба на близък човек
Силни вярвания, че има живот и след смъртта. Често се приписват качества на почи-

налия на някой от близките (например: детето е взело „духа“ на починалия и започва все 
повече да прилича на него). 

С какво може да помогне социалният асистент:
• Социалният асистент трябва да се съобрази с новите или засилени религиозни убеж-

дения на потребителя. 
• При необходимост е добре да го насочи към лекар, който да представи реалистично 

ситуацията на болестта, съобразявайки се с капацитета на човека.
• Нежелателно е да се оспорват вярванията на тъгуващия, освен в случаите, когато са 

рискови за неговото здраве и живот. 

Четвърти етап: Депресия
При научаване на тежка диагноза
Това състояние се характеризира с фокусиране върху симптомите на болестта и със 

засилени негативни емоции — желание да се избяга от болката, усещане за безнадежд-
ност. Възможно е да се изпитва гадене, да има нарушения на съня, задух или умора. Кога-
то има чести и продължителни симптоми, съпроводени с отказ от храна и мисли за самоу-
бийство, социалният асистент трябва да потърси съдействието на лекар или на близките.
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При загуба на близък човек
Човек потъва в тъгата. Затваря се в себе си. Започва да плаче, отказва да яде, може 

да има сърдечни проблеми. Важно е тъгуващият да бъде изслушан и преживяванията му 
да бъдат приети. 

В оказването на подкрепа социалният асистент може да се опре на уменията си за 
работата с депресивни потребители (тема VІ). 

Пети етап: Приемане
При научаване на тежка диагноза
Болният разбира, че смъртта е неизбежна и я приема. Емоционалното му състояние 

може да се променя от еуфорично настроение до тъга. Болният говори за живота след 
смъртта си или по теми, свързани с неговите вярвания за това. 

При загуба на близък човек
Човек е осъзнал и приел, че близкият му е починал. Започва да пренарежда живота 

си без него. Главен мотив за действията му е не какво би казал починалият, а от какво 
има нужда той самият. Тъгата остава, но не е водеща емоция. Образът на починалия е 
цялостен — и с хубавите, и с лошите страни. Започват да се правят планове за бъдещето. 
Обикновено продължава около година. 

С какво може да помогне социалният асистент:
• Да разговаря и изслушва потребителя, когато говори за смъртта си.
• Да му помага при правенето на ретроспекция на живота с починалия (чрез разказва-

не на различни истории, разглеждане на фотографии и т.н.).
• Да му оказва подкрепа при съставянето на планове и търсенето на решения. 

Ако процесът на тъгуване е протекъл нормално, той приключва на втората година. 
Това не означава, че починалият е забравен. Това означава, че близките могат да живеят 
без него и да си спомнят за него с добри чувства.

Швейцарският терапевт Патрик Нуайе дава следната метафора на процеса на тъгу-
ване: „Докато общуваме с другите хора ние си обменяме частички от своята същност, от 
своята душа. И те стават част от нас. Човекът, който умира или се разделя с нас, иска да си 
вземе тези частички, които е дал на другите хора. Страдаме, защото губим тези частички 
от себе си. Една от задачите на тъгуването е да си „вземем“ дадените частички и да „вър-
нем“ чуждите. По такъв начин ние отново ставаме самите себе си, чувстваме се свободни 
и освобождаваме другият. Тогава отново можем да си взаимодействаме с нови хора. Ста-
ваме открити за нови срещи и преживявания“. 

3. Специфика на оказване на подкрепа на тъгуващи потребители

Представените принципи са описани в последователния ред на прилагането им, съ-
ответстващ на нормалния ход на протичане на траурната реакция.

Принципи на помагане при преживяна загуба
• Помощ да се говори за загубата 

• Чрез задаване на въпроси — например: „Как е починал ...?“, „Кой ти разказа за 
това?“, „Къде беше, когато разбра?“, „Как мина погребението? Кой беше там?“, 
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„Ходи ли на гроба?“, „Би ли отишъл на гроба ....с кого?“
• Използване на емоционално наситен език — за преодоляване на отричането на 

загубата. Например: “Баща ти почина, беше добър човек“. Важно е да се говори за 
починалия в минало време.

• Използване на символи (писма, лични вещи и др.), които предразполагат потреби-
телят да говори за починалия — такъв, какъвто е в паметта му.

• Подкрепа за изразяване на чувствата 
• Помагащи въпроси за извеждане на позитивни чувства: „Какво ти липсва сега, ко-

гато него вече го няма?“. След като човекът изброи това, което му липсва, може да 
бъде попитан: “А има ли нещо, което не ти липсва толкова много?“. Вероятно е в 
този момент да излязат негативни чувства към починалия, което ще даде възмож-
ност за създаването на по-цялостния му образ.

• Ако потребителят се самообвинява, може да бъде попитан какво точно е направил 
преди загубата. Този въпрос може да бъде зададен няколко и дори много пъти. 
Така човекът сам извежда колко много неща е направил и накрая сам прави за-
ключението, че е направил всичко по силите си.

• Окуражаване на тъгата и плача — плачът е полезен, когато скърбящият получава 
подкрепа: „Какво казват сега сълзите ти?“. Смисълът на плача се променя с вре-
мето. Например: през първия месец от загубата скърбящият плаче и не може да 
каже нищо, “задавя се в сълзи“, след шестия месец тези сълзи може да са съпро-
водени с разкази за починалия, а на годишнината от смъртта е възможно тъгу-
ващият да ги задържа. Понякога се налага да се поощрят хората да тъгуват и да 
плачат. Потребителите могат да откажат да плачат, за да не натоварят социални-
те асистенти, за да не разрушат приятелските отношения, за да избегнат критика 
и т.н. 

• Ефективен начин да се помогне е писането на книга на спомените. Може да 
бъде направена от цялото семейство, да включва истории за семейни събития, 
снимки, стихове и рисунки на починалия с цел извеждане на по-реалистичен 
образ на починалия. Тази книга може да се преразглежда и променя периодич-
но.

• Много е важно социалният асистент да забележи и реагира на бурно изразяваните 
емоции от страна на тъгуващия. Ако непрекъснато плаче (не може да се успокои), 
ако се смее, агресивен е, страхува се или има честа смяна на тези чувства, добре е в 
този период (който трае до 40 ден от смъртта) да се осигури наблюдение от близки 
или съседи.

• Помощ за подреждане на живота без починалия
Социалният асистент може да помогне на потребителя да създаде нова „картина“ на 

живота си без починалия близък. Например: социалният асистент помага на потребител 
— мъж на 45 години с увреждане, загубил майка си, като използва модела за взимане на 
решения. Например: „С какви проблеми се сблъскваш сега? Какви решения са възможни 
в този момент?“ 

• Осигуряване на време за тъгуване
Скръбта изисква време. Някои моменти като 40 дни, три или шест месеца, една го-

дина са особено важни и болезнени за тъгуващия. Ефективна подкрепа е да се обсъди 
с потребителя подготовката за тези моменти. Социалният асистент трябва да е особено 
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чувствителен за това кога потребителят има нужда да говори, да помълчи или да остане 
за малко сам. 

Грешки и езикови шаблони, които социалният асистент е добре да избягва:
• Не е добре да се казва, че знаете подобни случаи като неговия или че сами сте из-

питвали такава мъка и разбирате чувствата му. Тъгуващият човек смята, че неговата 
тъга и мъка е уникална, неповторима и никой не е страдал като него. 

• „Вече мина толкова време! Не се ли успокои?“ — няма лимит от време, който да е 
отпуснат на страданието. 

• „Благодари на Бога, че баща ти е още жив!“ (в случай, че потребителят е загубил 
майка си.)

• „Бог избира най-добрите!“ — този израз може да бъде разбран от тъгуващия, като 
„Всички останали на земята са недостойни — и ти включително!“

• „Извинявай!“ — често пъти това е автоматична реакция, когато се съобщава за нечия 
смърт. Тези думи изискват отговор от тъгуващия, а адекватен отговор няма. 

• „Трябва да си силен заради....“. Така настояваме тъгуващият да се отрече от реалните 
си емоции.

4. Патологична реакция на загуба

Нормалният процес на тъгуване понякога прераства в хронично кризисно състоя-
ние, което се нарича патологично тъгуване. 

Рискови факт�ори в процеса на скърбене са:
• внезапна, неочаквана смърт (самоубийство или нещастен случай);
• поредица от загуби в семейството;
• загуба на връстник, приятел или добър познат;
• обстоятелства, съпътстващи настъпването на загубата (конфликт или кавга с човека, 

преди да почине; неизпълнени обещания, др.);
• механизмите за справяне на конкретния човек не са адекватни.

Има няколко вида патологична реакция на загуба:
• „Блокиране“ на емоциите за продължително време — повече от един месец.
• Трансформация на тъгуването в идентификация с починалия. Човек се отказва от 

всякакъв вид дейност и фокусира мислите си само върху починалия. Може да запо-
чне да проявява симптоми, характери за заболяването на починалия.

• Удължаване на процеса на тъгуване с периоди на изостряне на емоциите .
• Прекалено остро чувство на вина, съпроводено с желание за самонаказание. 

Прояви на тъгуване, при които социалният асистент трябва да насочи 
потребителя към търсене на помощ от специалист:

• След изминали шест месеца от загубата, потребителят не може да говори за почина-
лия, без да преживява интензивна скръб — не спира да плаче.

• Силна реакция на скръб спрямо загубите на други хора, които не са много близки на 
потребителя.

• Темата за загубата и смъртта непрекъснато изниква в хода на разговорите.
• Скърбящият не е готов да се откаже от материалните притежания на починалия из-

вън рамките на нормалното. Например: стаята на починалия се запазва години в 
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същото състояние, като музей.
• Развиване на същите физически симптоми като преживените от починалия преди 

смъртта му.
• Предприемане на драматични промени — смяна на дом, населено място, приятели 

и др.
• Чести и упорити чувства на вина, снижена себеоценка или еуфорични настроения.
• Натрапчив стремеж за подражание на починалия — от външност и поведение до 

черти на характера.
• Необяснима тъга, която се преживява в определени моменти всяка година — на го-

дишнини и празници, свързани с починалия.
• Фобии, свързани със специфична болест или със смъртта, често са показател за бо-

лестта, от която е страдал починалият.
• Нежеланието да се ходи на погребение или на гробища. 

Патологичната реакция при тъгуване може да прерасне в:
• тежка депресия;
• психотични реакции;
• опит за самоубийство;
• злоупотреба с алкохол или наркотици.

За да е полезен на хората, преживяващи загуба, социалният асистент 
трябва да е овладял собствените си емоции по тази тема. При проблеми да се 
справи с тях е необходимо да потърси съдействие от колега или от доставчика 
на социални услуги. 

Казус 

Потребителят е жена на 75 години и преди 6 месеца е загубила мъжа 
си. Потребителката е трудно подвижна и за нея се грижи социален 
асистент. В съседната къща живее дъщеря й. Синът работи в чужбина и 
не е дошъл за погребението на баща си.

През последните месеци потребителката започва все по-често да говори за Бог, 
което трудно се приема от дъщерята. Сънувала е, че Бог й е казал да отиде в близък 
манастир, за да може да поговори с мъжа си. Дъщерята отказва с довода, че майка й 
„съвсем ще се побърка“. 

Социалният асистент е разтревожен, че потребителката говори за мъжа си, като че 
ли още е жив. Тя настоява социалният асистент да готви любимите гозби на мъжа й, 
които са противопоказни за нейното заболяване. 

Преди седмица потребителката моли социалния асистент да я заведе до манасти-
ра. Какво може да направи социалният асистент в дадената ситуация?

Въпроси за дискусия:
• Нормална или патологична реакция на тъгуване се наблюдава при потребителка-

та? А при дъщерята?
• На кой етап от траурната реакция са потребителката и дъщерята и как може да им 

се помогне?
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• Има ли риск от отключване на психично заболяване у потребителката?
• Има ли право социалният асистент да откаже на молбата на потребителката и как-

ви могат да бъдат последиците?
• Трябва ли социалният асистент да настоява за промяна в храненето на потребител-

ката?
• Необходим ли е разговор с дъщерята и за какво? 

Речник

Идент�ификация� — психологически механизъм, който се основава на същест-
вуващите емоционални връзки на индивида с други хора. Действието му цели 

наподобяване на тези значими хора, най-често несъзнавано. 

Допълнителна литература
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Петкова, П. „Консултиране при терминални заболявания и загуба при смърт на бли-
зък човек. Съобщаване на лоша новина в медицинската практика“; в „Психиатрия, 
психология и психотерапия за общопрактикуващи лекари“; под редакцията на д-р 
Св. Николкова, и д-р Петър Маринов; Университетско издателство „Медицина“, С. 
2002.
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1. Същност на насилието. Видове. 

Под насилие се разбира реално действие или заплаха за действие от страна на едно 
лице по отношение на друго, което може да доведе до физическо, емоционално, сексуал-
но или икономическо страдание или нараняване. 

Има три вида насилие:
• физическо насилие;
• емоционално насилие;
• сексуално насилие.

В практиката на социалните асистенти могат да се наблюдават и трите вида насилие. 
Насилието може да бъде оказано от страна на близки на потребителя (домашно насилие), 
от непознати и от страна на самия социален асистент.

Физическо насилие
Физическо неглижиране 
Най-често от страна на социалните асистенти към потребителите се проявява негли-

жиране, което може да се изрази като:
• оставяне на потребителя на опасно място (ако потребителят е неподвижен, да се ос-

тавят включени отоплителни уреди в близост до лесно запалими предмети);
• ако се откаже помощ или не се потърси специализирана медицинска помощ при 

влошаване на здравословното състояние или при нараняване;
• ако се откаже закупуване на храна, а това влиза в договорените услуги.

Други прояви на физическо насилие:
• бутане, удар на потребителя;
• умишлено унищожаване имуществото на потребителя;
• кражба;
• хвърляне на предмети.

Емоционално насилие
• Емоционално неглижиране — игнориране чувствата на потребителя. Например: 

потребителят иска да говори за своето погребение, а социалният асистент непре-
къснато отклонява разговора. В такива случаи е важно социалният асистент да из-
следва причините за собственото си поведение и доколко е възможно те да бъдат 
преодолени.

• Манипулиране. Например: ако социалният асистент непрекъснато се оплаква на по-
требителя колко е болен и потребителят, от жалост към него, сам извършва услуги-
те, за които си плаща. 

• Ако социалният асистент се присмива на убежденията и навиците на потребителя, 
на предмети от бита му.

• Използване на обидни думи („луда“, „глупак“, „слуга“, др.).
• Непрекъснато критикуване.
• Унижаване пред други хора.
• Използване на заплахи.
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Сексуално насилие
• Ако социалният асистент помага при тоалета на потребителя без неговото съгласие 

(например: сменяне на памперси).
• Ако социалният асистент поставя катетър на потребителя или прави клизми. Тези 

услуги могат да се извършват само от медицински лица. 
• Ако социалният асистент или близък на потребителя използва вулгарен език, не-

приятен за потребителя.
Насилие (и от трите вида) върху потребителите е възможно да упражняват и техни 

близки или външни лица. Най-голям е рискът от злоупотреба, поради потребността на 
потребителите от защита и подкрепа. Злоупотребата от страна на близки или други лица 
може да се изрази в:

• Отсъствие на внимание — например: синът на потребителката живее в съседна 
къща, но не посещава майка си, не желае да й говори и т.н.

• Загуби — на възможността за избор, за вземане на решения и др. Например: близ-
ките на потребителя, без негово знание, решават да прекратят договора за ползване 
на социални услуги, заради конфликт със социалния асистент.

• Нарушения на правата — например: лекарят отказва да посещава потребителката, 
защото живее в лоши битови условия или близките й неправомерно се отказват от 
помощни средства и т.н.

2. Нормативни мерки срещу насилието

Законите, разглеждащи случаите на насилие, са:
• Наказателен кодекс;
• Закон за закрила на детето;
• Закон за защита срещу домашното насилие.

3. Цикъл на насилие

Проявите на насилие следват определена последователност, наречена „цикъл на на-
силие“. Помагащият трябва да ги разпознава, за да може да предостави адекватна под-
крепа на всяка фаза.

Първа фаза: Напрежение
Характеризира се с отделни изблици на агресия, обиди. Обикновено жертвата реа-

гира спокойно, опитва се да успокои обстановката. Жертвата и насилникът намират оп-
равдания за агресивното поведение — тежък живот, така са научени и т.н. В тази фаза на 
жертвата са й особено необходими помощ и подкрепа. Например: социалният асистент 
говори с рязък тон на потребителя и не го изслушва. Потребителят може да намери оп-
равдание за поведението на асистента — например, че работата му е тежка, че има семей-
ни проблеми и т.н.
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Втора фаза: Остро насилие 
Изблиците на насилие са толкова силни, че вече не могат да се отричат. Жерт-

вата не може да си „затваря очите“, че те не й влияят. Обикновено жертвата вече е 
предусетила приближаването на тази ситуация и чувството й на страх или депресия 
нарастват. Характеризира се с пълна загуба на контрол и може да бъде предизвикана 
дори от незначителен повод. Например: потребителят моли социалния асистент да 
му приготви супа, за което е необходимо да напазарува. Социалният асистент избух-
ва, започва да крещи, че „са му омръзнали капризите“ на потребителя, хвърля чини-
ите на земята и го заплашва: „повече няма да ти стъпя в къщата, пък да видим как ще 
оправяш сам!“.

Трета фаза: Чувство на вина 
Насилникът не се разкайва, че е причинил болка на жертвата, а се опасява, че по-

стъпката му може да има санкции за него. Може да се извинява за своето поведение, само 
за да избегне възможно наказание. Всъщност целта на този стадий е да осигури безнака-
заност. Например: след инцидента социалният асистент започва да се опасява, че потре-
бителят може да се оплаче от него и да загуби работата си.

Четвърта фаза: Рационализация 
Насилникът се оправдава и обвинява жертвата за своето поведение. Например: со-

циалният асистент започва да търси оправдания за поведението си: „Толкова се старая 
във всичко да му угодя, но ако беше по-разбран човек нямаше да има проблеми. Всички 
имат претенции към мен и вече не издържам!“

Пета фаза: „Меден месец“
След проявата на жестокост и насилие насилникът може да се превърне в грижлив, 

очарователен и добър човек, точно такъв, какъвто жертвата е харесвала или уважавала 
преди време. Твърди се, че насилникът се е променил. Целта на този стадий е да задържи 
жертвата и да съхрани видимото благополучие. Например: социалният асистент се връща 
при потребителя и му се извинява с думите: „Хайде да не се ядосваме един друг. Аз ще те 
гледам по-добре и от дъщеря ти, само мир да има. И лозето ще прекопая и туршиите ще 
направя — ти само кажи какво искаш!“.

Шеста фаза: Фантазии и планиране 
Насилникът фантазира картината на бъдещото насилие. Насилието най-често ста-

ва планирано. Например: отношенията между потребителя и социалния асистент са се 
подобрили, но асистентът започва да си мисли: „Много разглезих потребителя и той за-
почна да прекалява. Аз толкова много домашна работа имам, а трябва да седя при него. 
Много по-добре ще е, ако седя само 2 часа, а не 4. Някои от нещата няма да свърша, но 
няма значение. Утре ще му го кажа!“.

Седма фаза: Капан 
Подготвя се действие, при което ще се потвърдят фантазиите на насилника и ще 

оправдае бъдещото насилие. Например: социалният асистент заявява на потребителя, 
че ще си тръгне по-рано, защото има работа. Потребителят изказва недоволството си, че 
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част от работата ще остане недовършена — няма да може да почисти и да напазарува за 
следващия ден. Социалният асистент гневно започва да си мисли, че потребителят отново 
е започнал да „капризничи“ и рязко му отговаря, че „всеки ден различно ядене няма и в 
ресторанта!“.

След тази фаза цикълът на насилие се повтаря. 
Ситуации, които са особено рискови за проява на насилие:

• криза в семейството — например: развод;
• остри икономически затруднения (загуба на работа, тежка задлъжнялост);
• емоционални проблеми, стрес;
• ниско самочувствие и желание за власт;
• по подражание — особено висок риск, ако вече има такъв модел на отношения в се-

мейството;
• алкохол и наркотици;
• стереотипни разбирания в обществото — например: „бие го, за да стане човек“ и др.

4. Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие 
върху потребителя

При ситуация, в която социалният асистент е упражнил насилие
• Разпознаване на собственото поведение като насилие.
• Изследване на причините. При затруднение да се справи сам, социалният асистент 

може да потърси съдействие от колеги и от доставчика на социални услуги
• Незабавно уведомяване на доставчика на социални услуги в случай на силна проява 

на насилие.
• Поемане на отговорност за собствените действия, без да се търсят оправдания от 

рода на: „Потребителят е с много тежък характер“, „Напоследък всичко се е обърна-
ло против мен“ и др.

• Разговаряне с потребителя, без да се дават неизпълними или прекалени обещания, 
т.е избягване на фазата на „меден месец“.

• Оценяване и предпазване от риска да се излезе от професионалната роля и да запо-
чне да изпълнява всичко, което му се възложи, за да намали чувството на вина и за 
да няма последици от действията му. 

• Повишаване на сензитивността към първите прояви на напрежение и търсене на 
алтернативно поведение.

При ситуация на домашно насилие върху потребител
Домашното насилие е всеки акт на физическо, психическо или сексуално наси-

лие, както и опитът за такова насилие, принудително ограничаване на личната свобода 
и на личния живот, извършвано спрямо лица, които се намират или са били в семейна 
или родствена връзка, във фактическо съпружеско съжителство или обитават едно жи-
лище.

Когато потребител се обърне за помощ към социален асистент, той може да му пре-
достави следната информация:

• Жертвите на домашно насилие могат да се обърнат към съда, като има възможност 
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за налагане на спешни мерки на полицейска защита.
• По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в 

който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от 
насилие.

• Има различни мерки за осигуряване на защита — например отстраняване на извър-
шителя от съвместно обитаваното жилище и др. 

• За изясняване на различните възможни законови мерки е добре социалният асис-
тент да насочи потребителя към консултация с адвокат или към организация, оказ-
ваща защита на жертви на насилие.

• Социалният асистент трябва да уведоми доставчика на социални услуги, който от 
своя страна може да информира Дирекция „Социално подпомагане“ за случая на на-
силие. Сезирането на съда и полицията може да стане от пострадалия, негови близ-
ки роднини и от Директора на Дирекция „Социално подпомагане“. 
След проява на домашно насилие към потребител социалният асистент заедно със 

специалист на доставчика на социални услуги трябва да направят оценка на риска, която 
включва:

• Оценка на степента на риск — има ли опасност за физическото здраве на потреби-
теля и необходимо ли е да се направи план за безопасност.

• Оценка на мотивацията за промяна — например: иска ли потребителката да спре 
насилието от страна на сина и т.н. 

• Оценка на подкрепящата среда — има ли такава, може ли да се разчита на нея. На-
пример потребителят би ли споделил с приятели и близки случилото се, може ли да 
разчита на подкрепа от семейството или външната среда, др.

• Има ли нужда от насочване към специалист — Бърза помощ, Отдел “Закрила на 
детето“, психиатър, психолог, юрист, др. 

• Оценка на риска от самоубийство — особено при тежко физическо и/или сексуал-
но насилие. 
Действията на социалния асистент трябва да бъдат обсъждани, подкрепяни и на-

блюдавани от доставчика на социални услуги, колеги, други специалисти.
В случаите на насилие върху дете-потребител според Закона за закрила на детето 

социалният асистент трябва да съобщи на представител на доставчика и е длъжен да уве-
доми и съответният Отдел „Закрила на детето“.

Възможно е върху потребителят да бъде упражнено насилие от непознати 
лица. Най-рискови са кражбите и нападенията. Когато социалният асистент разбере 
за такъв инцидент, трябва да подсети потребителят да уведоми полицията или ако 
той не е в състояния, сам да подаде сигнал. След случилото се е важно да се окаже 
емоционална подкрепа на потребителя и доколкото е възможно да се възстанови усе-
щането му за сигурност и защитеност. Например може да се обсъдят възможностите 
да се обезопаси дома, дали е необходимо известно време да живее при близки и т.н. 
Социалният асистент трябва да подхожда като към ситуация на криза (тема V). За 
тези случаи социалният асистент уведомява задължително представител на достав-
чика. 

Има различни причини, поради които потребителят може да се откаже да пред-
приеме действия. Типични реакции на жертвите на насилие са:

• Отрицание — често пъти жертвите сами се убеждават, че нищо страшно не се случи-
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ло. Потребителят може да си каже: „Това са дреболии“, „Той не ме удари чак толкова 
силно“. Отрицанието помага на пострадалия да заглуши чувствата на страх и униже-
ние.

• Подценяване сериозността на ситуацията — това е една от формите на отрица-
нието. Жертвата говори нещо от рода на „Всъщност той не е насилник. Е, удари ме 
веднъж с юмрук и какво?“

• Намиране на оправдание на насилника — например: „Сега е под стрес“, „Само, кога-
то пие, не може да се контролира“ и др.
При оказването на подкрепа социалният асистент трябва да бъде готов за такива ре-

акции. Решение на жертвата (потребителя) е дали ще предприеме действия за прекратя-
ване на насилието. При продължаващо насилие отговорните институции трябва да ини-
циират стъпки в негова защита.

Какво може да попречи на социалния асистент да реагира адекватно:
• Собствени предразсъдъци
• Продължителност на насилието 
• Колебанията на жертвите — в един момент могат да решат да приемат отново насил-

ника, което често води до чувство на безсилие и провал у помагащия
• Трудност да се повярва на разказа на жертвата. Понякога слушателят има нуждата 

да омаловажи случилото се.
• Съвсем приличния външен вид на насилника или социалния му статус
• Липсата на външно проявени силни емоции от страна на потребителя.

В общуването с потребители, преживели насилие, социалният асистент трябва да 
избягва следните модели на комуникация: 

• Даване на фалшива сигурност — подценяване на преживяванията на потребителя, 
например: „Не бих се притеснявал за това, че зет ти е размахал бутилка“. Подобно 
омаловажаване може да накара потребителят да прекрати разговора. Правенето на 
стереотипни коментари (използване на клишета като: „горе главата“, „всичко ще се 
оправи“) нямат стойност и пречат на създаването на доверие към социалния асис-
тент .

• Даване на оценка — дава усещането, че социалният асистент има право да реша-
ва кое е правилно и кое не, кое е добро и лошо. Например: „На твое място не бих 
останала при този мъж“, „Как можеш да търпиш толкова дълго“ и т.н. Такива ко-
ментари увеличават чувството за вина у потребителя и пречат на изграждането на 
доверие.

• Въвеждане на тема извън контекста на разговора — може да се случи разказът на 
потребителя да провокира тревожност у социалния асистент и той да смени темата с 
някой не толкова притеснителна.

• Даване на незрели и преждевременни съвети — показват, че социалният асистент 
знае повече от потребителя за проблема му, поставя го в неравностойна позиция — 
„Знам какво ти е. Най-добре е да кажеш на дъщеря си, че повече няма да стъпиш в 
дома й!“. 
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5. Действия на социалния асистент в случай на упражнено насилие върху него

В практиката на социалните асистенти могат да възникнат не малко ситуации, които 
да пораждат враждебност у потребителя. Например социален асистент иска да си ползва 
полагаемата му се отпуска, а потребителят заявява, че има нужда от него; близките на 
потребителя започват да подозират социалния асистент в злоупотреби; потребителите 
изискват допълнителни услуги; социалният асистент налага своите правила в къщата на 
потребителя и др. Враждебността е средство за самозащита и поражда агресия. Възможно 
е да съществуват и конфликтни отношения между потребителя и близките му, а негатив-
ните емоции да бъдат пренасочени към социалния асистент.

Възможни прояви на насилие върху социалния асистент:
• Манипулиране. Например: потребителят казва на социалния асистент, че ако не се 

грижи за бостана му, ще се оплаче от него. 
• Физическо насилие. Например: замеряне с предмети, удряне, заключване в къ-

щата. 
• Емоционално насилие. Например: ако потребителят или неговите близки непрекъс-

нато звънят по телефона на социалния асистент в почивните му дни с искане да се 
извърши някаква работа. Възможно е и потребителят да използва обидни думи и 
епитети към социалния асистент. 

• Сексуално насилие. Например: ако потребителят изисква определен тип облекло от 
социалния асистент; ако го докосва без позволение; ако потребителят разказва не-
прекъснато в подробности „сексуалните си подвизи“ пред социалния асистент. 
Реакция на социалния асистент при враждебни и агресивни прояви от 

страна на потребителя или неговите близки: 
• Назоваване на чувствата. Социалният асистент може да назове какви чувства на-

блюдава в потребителя/близкия на потребителя, като използва по-умерени форму-
лировки, например: „Струва ми се, че си недоволен от нещо“, „Разочарован ли си“, 
„Звучиш, като че ли си раздразнен от нещо“.

• Проучване на причините. Добре е социалният асистент да намери обяснение за 
произхода на враждебността, тя е индивидуална за всеки човек и има своя история. 
Причините за неудовлетвореността могат да са съвсем прости —външният вид на 
социалния асистент, някои негови думи или поведение, възрастта му и др. Разбира-
нето на причините ще даде възможност за промяна в поведението и отношенията. 
Социалният асистент трябва да знае, че понякога гневът прикрива тревожността. В 
подобна ситуация неговото поведение трябва да бъде като към притеснен и трево-
жен човек, а не като към агресивен.

• Чувствителност към собствените чувства. В началото на работата е обичайно 
потребителят и близките му да са подозрителни и дори враждебни към социалния 
асистент. Важно е да се знае, че причината за тези чувства е в самия потребител или 
роднина. Някои социални асистенти могат да започнат да се самообвиняват, тъй 
като вярват, че потребителят задължително ще приеме и уважава добрия асистент. 
За изграждането на доверителни и приемащи отношения, обаче, се изисква време. 

• Запазване на спокойствие. Ако социалният асистент отговори на враждебността с 
враждебност означава да провокира още по-голяма враждебност. Трябва да се прави 
разлика обаче между враждебност, породена в процеса на работа, и преките обиди 
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към асистента, които не трябва да се толерират.
• Внимание към различните форми на агресия. Агресията може да се изрази по раз-

лични начини, най-често косвено — например: критики към колегата на социалния 
асистент, не отваряне на врата на къщата и други. В повечето случаи не е подходящо 
да се коментира прикритата агресия. 
Какво да направи социалният асистент, ако върху него има упражнено 

насилие:
• Оценка на риска от ескалиране на агресията. Прави се съобразно характера на по-

требителя, предишно негово поведение, усещането на социалния асистент за запла-
ха, присъствието на други лица в стаята и т.н.

• Ако няма риск, социалният асистент заявява, че върху него се упражнява насилие.
• Спазва достатъчна дистанция, като запазва зрителен контакт с потребителя.
• Обяснява със спокоен тон, че трябва да излезе, ако съществува риск за здравето му 

(„Виждам, че си напрегнат и за това ще изляза“) и излиза бързо.
• Отива в друго помещение, където няма остри и режещи предмети (да се избягват 

кухни, бани) или напуска дома на потребителя.
• Информира работодателя си — доставчика на социални услуги.
• Търси подкрепа от колеги за справяне с емоциите.
• В зависимост от вида насилие може да е необходимо да потърси специализирана 

помощ.
• Провежда разговор с потребителя (при необходимост с посредник и след затихване 

на емоциите) за поемане на отговорността за поведението му.
• Изработване на план за безопасност съвместно с доставчика, ако ще продължи да 

работи при този потребител и има риск от повторен опит за насилие.

6. Ролеви модели, свързани с насилието

Един от рисковете пред социалните асистенти, както и пред всички други помагащи, 
е да не направят разлика между истинските жертви и насилника, от една страна, и „про-
фесионалните жертви“ и „професионалния насилник“, от друга. 

Да се встъпи във взаимоотношение „професионален насилник — професионална 
жертва — професионален спасител“ е начин да не се поема отговорност. Всеки от участни-
ците има полза да се запази ситуацията. Трябва да се подчертае, че всяка роля се нуждае 
от другите.

Професионална жертва стават такива пострадали, които започват да извличат 
психологически (а понякога и материални) ползи от това да са жертви. Да се играе ролята 
на жертва не означава задължително да си пострадал. Жертвата смята, че всички са й длъж-
ни. На професионалните жертви често всичко им прощават. Жертвата не е заинтересована 
да престане да бъде жертва. Например: социален асистент, който непрекъснато се оплаква, 
че потребителят го тормози, но когато му се предлага смяна на потребителя, отговаря: „Кой 
знае на кого ще попадна!“ или „“ Кой ще се грижи по-добре за потребителя от мен!“.

Професионалният спасител е готов във всяка ситуация да се притичва на по-
мощ, дори да не са искали помощта му. Той не е заинтересован да се прекрати насилието, 
защото ще му се отнемат ползите. Те са:
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• Да бъдеш спасител е почетна роля. Човекът, който играе тази роля, подчертава сво-
ята значимост, доброта и благородство.

• Вечната признателност и зависимост на жертвата. 
Например: социален асистент се грижи за потребителка, която е насилвана от сина 

си. Социалният асистент „утешава“ потребителката, но не предприема реални действия 
насилието да спре. 

Професионалният насилник — вярва, че за всичко е виновна жертвата. Чувства 
се победител. Насилието му дава силни емоции, запълва живота му и позволява да от-
хвърли натрупаното напрежение. Има неефективни модели за упражняване на контрол. 
Например: близък на потребител с тежко увреждане непрекъснато критикува социалния 
асистент и изказва обиди по негов адрес, въпреки че той съвестно върши работата си. 

Обикновено е трудно човек сам да разбере, че е встъпил в някоя от тези роли. За со-
циалния асистент ще бъдат полезни себерефлексията върху собствените постъпки и пре-
живявания; обратната връзка от колеги и консултацията с доставчика. 

Казус 

Социален асистент (мъж) се грижи за жена на 78 години. Потреби-
телката има ограничен слух и е трудно подвижна. На социалния асис-
тент прави впечатление, че потребителката не се храни и при по-силен 
шум се свива в единия ъгъл на леглото, като че ли се страхува от нещо или някой. Към 
момента социалният асистент не настоява потребителката да се храни и се прави, че 
не забелязва емоционалното й състояние. С потребителката живеят съпругът и синът 
й — на 79 и 54 г. Социалният асистент знае, че двамата злоупотребяват с алкохол, чес-
то се карат, дори се сбиват, но не в присъствието на асистента. Съседка на потребител-
ката казва на социалния асистент, че близките й взимат почти цялата пенсия. 

Въпроси за дискусия:
• Каква може да е причината за досегашното поведение на социалния асистент?
• Какви рискове произтичат от поведението на социалния асистент?
• В представения казус има ли проява на насилие? От какъв вид и от кого?
• Какви действия може да предприеме социалният асистент?
• Каква е първата стъпка, която трябва да се направи?
• Какво поведение трябва да има социалният асистент, така че да не влезе в ролята 

на „професионален спасител“?

Речник

Неглижиране — неспособност или отказ да осигурят подходящи грижи, удо-
влетворяващи потребностите на човек, които той не може да си осигури сам.

Игнориране — отказ или неспособност да се осигурят подходящи грижи, удовлетворяващи 
потребностите на човека.
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1. Същност на професионалната етика

Професионалната етика е съвкупност от нравствени норми, понятия, съждения, 
оценки за начините на поведение, характерни за представителите на определени групи 
от обществото и обусловени от тяхната принадлежност към дадена професия. Основната 
цел на професионалната етика е да съдейства за по-доброто изпълнение на професионал-
ните дейности, от една страна, и да осигурява надеждна защита на интересите на хората, 
които ги извършват и към които са насочени, от друга. Така тя подпомага решаването на 
проблемите в дадена професия, допринася за нейното развитие и за постигането на социал-
ните и индивидуалните цели. 

Моралните ценности, норми и принципи, на която и да е професия, се създават на 
базата на практическия опит. Оценката на професионалното поведение се прави през 
призмата на категориите: „правилно-неправилно“, „полезно-вредно“, „справедливо-не-
справедливо“. Поведението, което в най-голяма степен допринася за постигане на об-
щественозначимите цели на професията и съчетава интересите на всички страни, които 
имат отношение към нея, се оценява като морално положително поведение на професио-
налиста или още като „добра практика“. 

Най-важната функция на етичните професионални норми е да свържат общите 
принципи на морала с ежедневните професионални дейности, като поддържат общува-
нето и доброто взаимодействие между специалисти и клиенти. 

Социалният асистент, както и другите помагащи специалисти, носи етична отговор-
ност на първо място към потребителите на социални услуги. В същото време, социалният 
асистент и потребителят живеят и работят в по-широка система от разнообразни отноше-
ния, към която социалният асистент също носи отговорност — отговорност по отношение 
на близките на потребителя (особено ако потребителят е дете), пред своя работодател и 
пред колегите си. Тази отговорност обуславя особената важност на етичните принципи в 
професията. 

2. Основни етични принципи в работата на социалния асистент

Като представители на сравнително нова за страната ни професия, социалните асис-
тенти все още нямат свой Етичен кодекс. Етичните принципи, които трябва да следват 
в практиката си, са общовалидни за всяка помагаща професия — социални работници, 
психолози, лекари и др.

Спазването на етичните принципи гарантира:
• Решаване на професионалните задачи в съответствие с професионалните норми;
• Защита правата на потребителите;
• Съхраняване на доверието между социалния асистент и потребителя;
• Повишаване авторитета на професията.

Основните етични принципи са:
• Принцип на уважение към достойнството и правата на личността; 
• Принцип на конфиденциалност;
• Принцип на компетентност;
• Принцип на отговорност пред професията.
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Първи принцип: 
Уважение и зачитане на достойнството и правата на личността
Този принцип се отнася за всички взаимоотношения на социалния асистент: взаи-

моотношения с потребителите, с техните близки, с колегите и с работодателя.
Спазването първия принцип означава:

• Осъзнаване и приемане на индивидуалните различия на хората
Различията могат да се дължат на характера, възрастта, пола, физическото състоя-

ние, етническата принадлежност, религията, финансовото състояние и др. В практиката 
си социалният асистент трябва да избягва всякакви прояви на дискриминация.

Приемането на другия човек, такъв какъвто е, предполага добро познаване на пси-
хиката и ресурсите на другия и отсъствие на оценъчни съждения. Самото разбиране на 
това, че човек може да се променя, да се държи по различен начин и да проявява раз-
нородни чувства в различни ситуации служи за предпазване от формиране на стере-
отипни нагласи. Обикновено първата реакция на човек на изказванията и действия-
та на другите хора е незабавна оценка, а не разбиране. Затова приемането на другия е 
сложна задача. Тя е изпълнима за социалните асистенти, ако са овладели умението да 
бъдат емпатични, толерантни и търпеливи. Търпението е свързано с това, не човек да 
се примирява и сдържа, а с разбирането на собствените недостатъци. Толерантността 
не означава липса на всякаква критичност, а предполага баланс между критичност и 
доброжелателност. 

Например: Потребителят, за разлика от социалния асистент, може да е човек, който 
бавно взима решения дори за ежедневните неща — дали днес да закупи сирене или каш-
кавал, дали да се разходят по едната или по другата улица, др. Толерантността означа-
ва социалният асистент да си даде сметка, че жизненият опит на потребителя, неговата 
история и характер го карат да действа по такъв начин и, в резултат на това разбиране 
— да се съобрази с неговия индивидуален модел на поведение. Нарушаване на етичния 
принцип би било, ако асистентът се опита да наложи собствения модел на взимане на 
решения, да покаже с думи или по невербален начин, че потребителят „не действа пра-
вилно“. 

• Подкрепа на автономността на потребителите
Важна цел в работата на социалния асистент е поддържането и развиването на 

автономността на потребителите. В този смисъл, манипулирането на потребителите с 
цел извличане на лична изгода или иницииране на зависимо поведение са недопус-
тими. Социалните асистенти трябва да избягват всякаква възможност за злоупотреба 
с професионалните си познания. В същото време, автономността не трябва да се въз-
приема като безпределно своеволие. Свободата на действие на индивида е допустима 
в тази степен, в която действията не нарушават правата на другите и не им нанасят 
вреда. 

По своята същност автономността е правото да правиш съзнателни и свободни из-
бори. Социалният асистент, трябва да осигури всичко необходимо, в рамките на професи-
оналната роля, за да може потребителят да прави такива избори. Това означава да не се 
действа, изхождайки от позицията: „Аз знам най-добре какво...“. За да подпомогне съзна-
телния и свободен избор на потребителите, социалният асистент трябва да дава предло-
женията си деликатно, на достъпен език, без да използва специализирани термини или 
понятия. Подкрепата на автономността означава и осъзнаването и зачитането на опита и 
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знанията на хората, вяра в техните ресурси да се справят в различни ситуации, да разре-
шават проблеми си. 

Информираното съгласие на потребителя е необходимо за всички действия, които 
предприема социалният асистент. В случай, че потребителят по някаква причина не може 
да го даде, се изисква съгласието на неговия законен представител. 

Например: Потребителят има тежко увреждане на краката (пареза), в следствие 
на прекаран инсулт. Въпреки трудностите в придвижването, отказва предложението на 
социалния асистент да се вземе инвалидна количка. Обезценяващо поведение би било, 
ако социалният асистент продължително и многократно настоява за осигуряване на 
помощното средство. Отказът на потребителя би могъл да е продиктуван от психоло-
гически причини. Възможно е потребителят, добре познавайки себе си, да се опасява, 
че веднъж седнал на инвалидната количка, трудно ще се реши да проходи без нейна 
помощ. 

При случаи, в които социалният асистент стане свидетел на действия, нарушаващи 
свободния избор, автономността и правата на личността на потребителя, трябва да сигна-
лизира доставчика на социални услуги. 

• Безпристрастност
В своята практика социалният асистент трябва да съблюдава границата между про-

фесионален и личен интерес. Това означава да не изгражда отношенията си с потребите-
лите и с техните близки на базата на субективно мнение или изисквания от трета страна. 
Взаимоотношенията не трябва да са прекалено формализирани, нито прекалено фами-
лиарни. Риск при нарушаване на безпристрастността е опасността от пренебрегване на 
един потребител за сметка на друг. 

Например: социален асистент ще се грижи за нов потребител. По пътя за дома му 
го среща негова позната, съседка на потребителя. Започва да му разказва за „опакия“ 
характер и странности на бъдещия му потребител. Ако социалният асистент не запази 
безпристрастност, е много вероятно да започне да тълкува и преценява поведението на 
потребителя през очите на съседката му, т.е. негативно. Подобно отношение неминуемо 
ще се усети от потребителя и най-вероятно той ще започне да се държи дистанцирано. 
Социалният асистент ще „разпознае“ „опакия“ характер и омагьосаният кръг ще се за-
върти. Изграждането на доверителни отношения, необходими в работата, става невъз-
можно. 

• Зачитане правото на потребителя да има лично пространство
Личното пространство има както физически, така и психологически измерения. 

Правото на лично пространство представлява защита на личния живот и на личните 
дела от вниманието и интереса на други хора. Например: лично пространство е домът 
на потребителя. Когато в дома му влиза социален асистент и му предоставя грижи, 
личното пространство се „стеснява“. Така в лично пространство може да се превърне 
една стая, скрин, дори чекмедже, които потребителят е забранил на социалния асис-
тент да отваря, за да предпази личните си спомени, мисли и преживявания. Както 
всички хора, потребителите имат право на тайни. Нахлуването в личното простран-
ство означава да се извършат действия, оскърбяващи и унизяващи достойнството на 
човека. Зачитането на физическата и психологическа неприкосновеност на личността 
е базисна позиция при изграждане на професионалните взаимоотношения на социал-
ния асистент. 
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Например: Социалният асистент забелязва, че всеки път, когато потребителят 
погледне към лавицата, на която има голяма групова снимка, се натъжава. Социалният 
асистент на няколко пъти пита за хората, които са снимани, но потребителят не отгова-
ря или сменя темата. Неетично поведение би било социалният асистент да продължи 
да настоява за „обяснение“ или да скрие снимката, „за да не се натъжава потребите-
лят“. 

Вт�ори принцип: 
Спазване на поверителност
Основа за изграждането на доверителни отношения е спазването на поверителност 

(конфиденциалност). Необходимостта от спазването й е не по-малка от тази в медицин-
ската практика. Ако лекарят наруши правилото и даде гласност на лечението на пациент 
с бронхопневмония, например, пряк негативен резултат върху лечението няма да има. Но 
отношенията между лекар и пациент вероятно ще се влошат. В работата на социалните 
асистенти, конфиденциалността се отнася не толкова към спазване на секретност в рабо-
тата, а до оправдаване на доверието и до опазване на споделената информация и тайни на 
потребителя. При нарушаване на правилото за конфиденциалност не може да се говори 
за качествена социална грижа.

При спазването на този принцип социалните асистенти трябва да отчитат следните 
специфики:

• Конфиденциалността е обусловена от неотменимото право на човека да съхранява 
своята личност и репутация, да има тайни и да се съпротивлява на насилственото 
нахлуване в неговия личен свят. 

• Конфиденциалността зависи от природата на фактите. Сведенията, които са широко 
известни или лесно могат да станат такива, не изискват такава поверителност, ка-
квато изисква споделената от потребителя тайна.

• Информация, която социалният асистент трябва да предостави на други лица (в от-
чети, в обсъждания с колеги, при консултация с друг специалист и т.н.) и които са 
безопасни за потребителя, могат да бъдат предоставени със запазена тайна на лич-
ните данни и/или с информираното съгласие на потребителя.

• Конфиденциалността се ограничава от правото на социалния асистент да съхранява 
собствената си репутация и личност.
Случаи, при които не се спазва поверителност:

• Когато е застрашено общото благополучие на потребителя — например, ако потре-
бителят съзнателно не взима животоспасяващи лекарства или ако потребителят ста-
не опасен за околните.

• Когато има съдебно искане да се разкрие тайната.
• Когато потребителят се нуждае от консултация с професионалист в други области — 

юрист, лекар, психолог. Нарушаването става със знанието на потребителя. 
• Когато потребителят е дете, конфиденциалността е по-ограничена.
• Когато има насилие или друго престъпно действие, засягащо здравето, психологиче-

ската стабилност и личността на човека.
• Когато потребителят сам дава съгласие да се разкрие тайната му.
• Когато предаването на информация вътре в институцията е част от процеса на оказ-

ване на помощ.
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В своята практика социалните асистенти могат да изхождат от правилото: конфи-
денциалността свършва там, където започва опасността.

Например: Майка на дете — потребител, доверява на социалния асистент, че възна-
мерява да потърси услугите на гадател, защото лечението не дава очаквания резултат. До 
този момент отношенията между родителя и социалния асистент са изключително добри 
и кооперативни. Майката моли асистента да не казва на личния лекар, че ще прекрати 
даването на предписаните медикаменти. Социалният асистент е изправен пред избора 
дали да запази доверието на майката или да сигнализира лекаря. Спазването на конфи-
денциалност може да доведе до усложнение в здравословното състояние на детето. Ако 
социалният асистент отговори на молбата на майката, означава, че би поел отговорност 
за здравето на детето. Етично поведение в случая е да се предупреди майката, че такава 
отговорност и риск социалният асистент не може да поеме и ако тя спре лечението, ще 
бъде уведомен личния лекар. Решението и отговорността за бъдещите действия остават у 
майката. 

Конфиденциалността е основен източник на етични дилеми в работата на социал-
ния асистент. Етичните дилеми са ситуации, в които е трудно да се направи избор между 
две ценности. За да бъде намален риска от възникването им, потребителите и техните 
близки още в началото на работата трябва да бъдат уведомени за границите на конфиден-
циалност, които ще се спазват. 

Трет�и принцип: 
Професионална компетентност
Етично задължение на социалния асистент е да се грижи за потребителите, като 

максимално използва своите професионални умения и знания. Той носи пълната отго-
ворност за качеството на услугите, които извършва. 

Спазването на този принцип означава социалният асистент да има:
• Яснота по отношение границите на своята компетентност

Социалният асистент е задължен да работи в рамките на своята професионална ком-
петентност, произтичаща от обучението и опита му. Например: дори да има представа 
как се поставя инжекция, той няма право да ги извършва в рамките на професионалната 
роля на социален асистент. Същото правило важи и за всяка друга дейност, излизаща 
извън регламентираните (например да влиза в ролята на лекар и да поставя диагнози, на 
психолог, на адвокат и т.н.). Неетично е и да дава погрешна информация за своята квали-
фикация, образование или опит. 

Социалният асистент трябва да е особено предпазлив по отношение на очакванията, 
които предизвиква у потребителия или неговите близки. Например: социалният асистент 
започва работа с дете със сериозно изоставане в развитието и дава надежда на родителите, 
че детето ще може с негова помощ да компенсира изоставането. Етичната позиция изис-
ква ясно описание на помощта, по възможност с конкретни критерии за проследяване на 
резултатите, например: да съдейства на детето да усвои социални умения (да се облича, да 
се храни самостоятелно), елементарни умения да смята, да увеличи запаса от думи и т.н. 

Отговорност на социалния асистент е да спазва професионалните граници и да не 
встъпва в непрофесионални отношения с потребителя (например: интимни връзки — ос-
вен ако не са съпрузи или живеят на съпружески начала; връзки, свързани с материални 
интереси).
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Спазването на границите означава и стриктно разграничаване на изявленията и 
действията като обикновен човек и като представител на професията „социален асис-
тент“. Например от позицията на обикновен човек е нормално да се дават съвети и 
препоръки. Като социален асистент тези действия трябва да са много премерени и 
прилагани само в извънредни обстоятелства. Даването на съвети крие риска от из-
граждане на неравностойни и зависими отношения между потребителя и социалния 
асистент.

• Сензитивност по отношение на собственото състояние
Социалният асистент трябва да е готов и способен да анализира своето физическо 

и психологическо състояние в процеса на работа. Етичното и професионално поведение 
изисква социалният асистент да си дава сметка, че неговите лични проблеми могат да по-
влияят на ефективността на работата му. Необходимо е да избягва тези области от своята 
професионална дейност, в които проблемите може да причинят вреда на потребителите. 
Например ако социален асистент, на основата на личния си житейски опит, има силни 
предразсъдъци и страхове по отношение на хората с епилепсия, преди да приеме да се 
грижи за такъв потребител е добре да обмисли и анализира с представител на доставчика 
всички възможни рискове.

Социалният асистент не трябва да позволява личните му проблеми, психическо из-
тощение или умора да се отразят на професионалните му ангажименти. Ако професио-
налният стрес започне да оказва негативно влияние върху работата му, трябва незабавно 
да потърси възможност за справяне със ситуацията (тема ХII), в т.ч. при необходимост да 
се обърне и към други специалисти. 

• Вяра в собствените възможности и компетентност да помага
За да оказва качествени услуги и да вдъхва доверие в потребителите и техните близ-

ки, е необходимо социалният асистент да е уверен в своите професионални възможности 
и компетентност. Тази вяра трябва да произтича от натрупания опит, подготовката, пре-
дишните резултати от работата му. Разбираемо е, че професионалната увереност не се 
придобива веднага, а постепенно, в процеса на придобиване на собствен професионален 
опит. Вярата не може да се основава само на стремежа на социалния асистент да помогне. 
Това не е достатъчно. Професионалната увереност в собствените сили винаги е свързана с 
реалния позитивен опит от практическата дейност. 

Етичното поведение означава и високо ниво на себерефлексия по отношение на 
личните и професионалните ограничения и възможностите за търсене на професионални 
съвети и помощ в трудни ситуации. Практиката на социалните асистенти е много разно-
образна и е много вероятно да се окажат в ситуации, в които обучението и досегашният 
опит да не са им от полза. Например: ако до този момент социалният асистент не се е гри-
жил за потребител с психиатрично заболяване, етичното и професионалното поведение 
изискват да потърси съвет и обмяна на опит с колега, опитен в предоставянето на този тип 
услуги. 

Професионалното и етично поведение изисква от социалния асистент да е готов при 
възможност да повишава своята квалификация и да се развива професионално.

Социалният асистент може да откаже или прекрати изпълнението на услугите само 
при извънредни обстоятелства, като внимателно обмисли всички фактори в ситуацията и 
се погрижи да намали до минимум възможните негативни ефекти.
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Чет�върт�и принцип: 
отговорност пред професията
Като част от професионална общност социалните асистенти носят отговорност пред 

професията.
Спазването на този принцип означава:

• Да се отнася с респект, доверие и вежливост към колегите
Социалният асистент сътрудничи на колегите при изпълнението на техните профе-

сионални задължения и им оказва помощ при решаването на трудни ситуации в работата, 
съобразно възможностите си.

Социалният асистент уважава поверителността на споделеното от колеги. В случаите, 
когато замества колега, действията му трябва да са в съгласие с интереса и репутацията на 
този колега. Например: ако при заместване, потребителят започне да прави сравнение меж-
ду начините на работа на двамата асистенти, е необходимо да се запази неутралност и по 
никакъв начин социалният асистент да не отправя критики към работата на колегата си. 

Отношенията на респект и уважение не означава социалният асистент да се откаже 
от даване на обратна връзка на колегите в ситуациите, където тя е необходима (например 
при затруднени взаимоотношения с потребителя). 

Право и задължение на социалните асистенти е да дават предложения към всички 
възможни инстанции, целящи подобряване качеството на предлаганите услуги. 

• Да допринася за престижа на професията
Работата на социалните асистенти изисква да поддържат контакти с професиона-

листи от различни сфери (социални работници, лекари, медицински сестри и др.), към 
които е необходимо да проявяват същото уважение и желание за сътрудничество, както 
към колегите. За повишаване престижа на професията е добре социалният асистент да 
разяснява същността на своята работа. Налага се поради факта, че това е нова професия и 
все още няма изградена обществена представа за нейната същност. Спецификата на про-
фесията крие риска да бъде смесена представата за нея с тази на болногледача, домашния 
помощник, медицинската сестра и други. 

За да издигане имиджа на професията социалният асистент не трябва да позволява 
да бъде професионално въвличан в неясни ситуации, където неговата роля може да се 
окаже неуместна или двусмислена и да дискредитира професията. 

Например: Познати на социалния асистент, научавайки за неговата професионална 
компетентност, го молят да се грижи за техен близък в извън работното време. Заплаща-
нето на труда няма да бъде оформено в съгласие в българското законодателство. Освен 
това държат да бъдат информирани за всяка проява на „лудост“ на техния роднина. Соци-
алният асистент има съмнения, че целта им е да освидетелстват близкия си и да извлекат 
материална облага. Етичното поведение изисква отказ на такова предложение и насочва-
не към легитимните програми за грижи. 

3. Решаване на етични дилеми

В практиката на социалните асистенти могат да възникнат ситуации, в които не е 
лесно да се спазват етичните принципи по обективни причини. В подобни ситуации, ако 
се придържат към една етична норма, нарушават друга.
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Например: В съгласие с първия етичен принцип, социалният асистент трябва да ува-
жава и цени достойнството на личността и да се стреми да защитава правата й. Ако разбе-
ре за намерения за самоубийство на потребител, обаче, е трудно да се придържа напълно 
към този принцип. Ако се опита да обезпечи безопасността на потребителя, то е трудно да 
не наруши неговата автономия, правото му на свободен избор, а следователно — да не по-
сегне на неговото достойнство и ценности. От друга страна, ако не направи нищо и зачете 
автономията на потребителя, възниква заплаха за неговото благополучие и дори живот. В 
дадения пример, принципът на благоденствие и защита на здравето и живота надделява 
над принципа за уважение към автономността на личността. 

Една от ситуации, в които могат да възникнат етични проблеми, е когато социални-
ят асистент се грижи за дете потребител. Възможно е да възникнат случаи, в които — по 
преценка на социалния асистент — изискванията от страна на родителите да са в проти-
воречие с интересите на детето. Така може да се породи конфликт между законното право 
на родителите да взимат решение по отношение на детето си и качествената грижа за 
него. 

Например: родителите на дете с тежка форма на ДЦП настояват социалният асис-
тент да не се опитва да развива уменията на детето да борави с някои предмети, за да не се 
натоварва детето физически. По преценка на асистента, потребителят има ресурс да усвои 
някои елементарни двигателни умения, с което да се повиши неговата автономност. В 
такива ситуации социалният асистент не трябва да забравя кой е клиентът му и чии инте-
реси трябва да защитава. Контактите с родителите, разбира се, е добре да са под формата 
на партниране, а не на конфликт. 

Значително по-редки са случаите, когато пред социалния асистент възникват етич-
ни дилеми в следствие на научаване за неетични действия на колеги. Тук отново има про-
тиворечие между два етични принципа: на солидарност с колегите и на отговорност за 
правата на потребителите. Първата стъпка на социалния асистент в такива ситуации е 
да потърси неформално решаване на въпроса — разговор с колегата, даване на обратна 
връзка и предложения за изход от ситуацията. В случаите, когато колегата не е готов да 
сътрудничи, се информира работодателя или при нужда, съответния орган. 

В помощ на социалния асистент за спазване на етичните принципи е задължително-
то за тях обучение, както и Правилника за вътрешния ред, разработен от доставчика на 
социалната услуга. 

Обучението по етични стандарти в работата на социалния асистент включва теми 
за:

• спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване 
независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на 
лично пространство;

• поверителност на личните данни и информация;
• антидискриминационни практики и зачитане на културни различия;
• недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба 

или експлоатация на потребителите;
• услуги, изискващи физически допир;
• боравене с пари и имущество на потребителя;
• отказ от получаване на подаръци и завещания;
• неупотреба на вредни за здравето вещества по време на работа;
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• начини, по които се изразява загриженост относно управлението и/или предоставя-
нето на услугата, включително обсъждането на лоши практики.
Доставчикът на социални услуги регламентира допълнителни изисквания към етич-

ните норми в работата на социалните асистенти, като разработва инструкция (включена в 
Правилника за вътрешния ред), забраняваща непрофесионални отношения мъжду асис-
тента и неговия потребител, между които: 

• приемане на подаръци от потребителите;
• използване на документи на потребителя без негово знание и разрешение;
• използване на имуществото на потребителя за лични цели, продажба или изхвърля-

не на вещи на потребителя без разрешение;
• въвличане на потребителя в хазартни игри;
• заемане на пари от потребителя или отпускане на заем на потребителя;
• продажба на стоки и услуги на потребителя;
• съгласие за отговорно пазене на ценности на потребителя;
• поемане на задължения от името на потребителя;
• посещения в дома на потребителя без неговото или на близките му разрешение и без 

знанието на доставчика.
Етичните принципи не могат да обхванат всички възможни ситуации в практиката 

на социалните асистенти, но те дават основните насоки за етично поведение. 

Казус

Потребителят е мъж, който има слаби прояви на деменция. Социал-
ният асистент от дете е приятел със сина на потребителя. От две години 
синът и потребителят са в конфликт и не си приказват, въпреки това 
синът се интересува от баща си и му помага финансово. Потребителят моли социал-
ният асистент да доведе нотариус, за да напише завещание. В него ще остави всичко 
на дъщерята, която живее далече, не посещава баща си, а само един път в годината 
изпраща любимия му внук на гости. Какво може да направи социалният асистент?

Въпроси за дискусия:
• Каква може да е причината за решението на потребителя — да накаже сина си, да 

се опита да възстанови контактите, да провери социалният асистент или друга?
• Ще разкаже ли социалният асистент за случилото се на приятеля си и какви могат 

да бъдат последиците?
• Ще се съобрази ли социалният асистент с молбата на потребителя или ще се опита 

да му повлияе?
• От кого може да потърси съвет и помощ социалният асистент?
• Има ли вариант на действие, в който да се съобрази с желанието на потребителя и 

да не влоши отношенията с приятеля си?
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1. Професионално развитие на социалния асистент

Професионалната реализация на социалните асистенти зависи от няколко групи 
фактори:

• от възможностите за практикуване на професията и търсенето на този вид услуга в 
общността;

• от възможностите за развитие на професионалната компетентност;
• от личната мотивираност на социалния асистент.

За професионалното развитие от съществено значение са:
• участието в специализирано професионално обучение за въвеждане в професията;
• уменията на социалния асистент да се учи от своя и на колегите опит;
• готовността да търси консултации от представител на доставчика при възникване на 

сложни ситуации и да дискутира с колеги възможни подходи за справяне;
• мотивираността и готовността му да доразвива професионалната си компетентност 

чрез търсене на специализирана литература и други форми за допълнително обуче-
ние;

• устойчивостта му на професионалния стрес и уменията да справя със проявите на 
синдрома на „емоционално прегаряне“.

2. Професионален стрес

Стресът е резултат от нарушено взаимодействие между индивида и околната среда. 
Той се изразява в несъответствие между разбирането на индивида за изискванията към 
него и оценката му за собствените възможности да отговори на тези изисквания.

Стресът е специфично цялостно състояние на индивида (с физиологични, биохи-
мични, психични и поведенчески реакции), което е предизвикано от необичайно продъл-
жителни, необичайно високи или твърде неочаквани физически и психически натовар-
вания.

Предизвикващи фактори на стреса при социалните асистенти:
• Липса на социална подкрепа от колеги, от обществото. Може да се дължи на факта, 

че работата на социалните асистенти е нова, не особено позната и заради това не 
достатъчно оценена. 

• Трудност да се контролират резултатите от работата. Голяма част от работещите в 
социалната сфера се сблъскват с непредсказуемостта в резултатите от работата си. 
Допълнителен стресогенен фактор е и сравнително честото преживяване на загуби 
— както на потребителите, така и на самите социални асистенти.

• Конфликт между роли (например между тези на съсед, познат, роднина и професи-
оналната роля на социален асистент).

• Индивидуална неспособност да се изразят емоции или да се потърси помощ. Може 
да се дължи на възприетата „стоическата култура“ в обществото, която дефинира 
стреса като индивидуална слабост и възпира хората да търсят помощ. Хората от 
помагащите професии, както и социалните асистенти, още по-малко са склонни да 
споделят чувствата си заради общественото мнение, че професионалистите, въвле-
чени в помагането на другите, би трябвало да са способни да се справят сами с про-
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блемите си. Тази култура е особено опасна, защото се фокусира върху отричането на 
чувствата, не върху разрешаване на проблемите.

• Неразрешени личностни проблеми на социалния асистент.
• Монотонност на работата.
• Влагане на големи лични ресурси в работата, съчетано с недостатъчно признаване и 

положителни оценки.
• Конфликт между силна персонална отговорност за резултата от работата и неадек-

ватните ресурси (например липса на сътрудничество от страна на лекаря, затрудне-
ния при осигуряването на помощни средства и др.)

Симптоматика на стреса

Вид симптоматика Прояви

Физическа 
симптоматика

• нарушения на сърдечния ритъм и честота, пристягане или болки в гръдната област 
(стенокардия), световъртеж;

• повишаване или понижаване на кръвното налягане;
• напрежение на скелетната мускулатура; изтръпване на крайниците;
• учестяване на дишането; задух;
• понижение на сексуалните функции;
• смущения на съня;
• хиперкиселинност в стомаха;
• косопад;
• нарастване на предразположеността на организма към инфекции;
• пародонтоза; усещане за сухота в устата или засилено слюнкоотделяне

Емоционална 
симптоматика

• обща потиснатост и депресивни състояния; апатия;
• раздразнителност, сприхавост, заядливост;
• чувство за несигурност и липса на перспектива;
• безпричинна промяна на настроението;
• понижено самочувствие

Интелектуална 
симптоматика

• неспособност за вземане на решения;
• понижена концентрация;
• стеснен обхват на вниманието;
• блокиране на мисълта; блуждаене на мисълта

Поведенческа 
симптоматика

• злоупотреба с алкохол; засилена употреба на цигари; 
• злоупотреба с успокоителни и сънотворни лекарства;
• преяждане; 
• импулсивно поведение; 
• увеличена травматичност; свръхчувствителност към критика; 
• ниска ефективност на труда.

Физическите, емоционалните, интелектуалните и поведенческите реакции на стрес 
са нормални реакции, с които хората реагират при извънредни събития. Ако стресът е в 
резултат на конкретно събитие, интензивността и честотата на тези реакции обикновено 
намаляват след една до три седмици.

Социалните асистенти, подложени на сходни стресиращи събития, могат да не проя-
вяват в еднаква степен изброените симптоми — при някои могат да бъдат силно изразени, 
а при други да липсват напълно.

Въпреки че реакциите на стрес могат да бъдат силно обезпокояващи и неприятни, те 
не означават, че социалният асистент полудява или става неработоспособен!

В ситуацията на професионален стрес липсва желание и капацитет за професионал-
но развитие. 
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Мерки за превенция на стреса:
• Развиване на умения за поставяне на лични граници. Например: спазване на емоци-

онална дистанция и отказ да се поемат допълнителни ангажименти. 
• Развиване на умения за себерефлексия. Например: след работа с потребител соци-

алният асистент да отдели време да анализира и раздели собствените си преживява-
ния от тези на потребителя.

• Търсене на баланс на дейностите. Например: да се отделя време освен за работа, така 
и за разтоварващи преживявания. 

• Работа в екип от колеги. Дава възможност за бърза и адекватна обратна връзка, спо-
деляне и обсъждане на казуси и житейски ситуации и др.

• Търсене на консултация от специалист при необходимост да се потърси решение на 
специфична ситуация. 
За предпазване от стреса социалният асистент може да разчита и на следните лич-

ностни характеристики:
• Умение да се отложи решаването на проблема до момента, когато може да се разре-

ши, т.е. при криза да се даде време, а не да се действа спонтанно. 
• Умение допуснатите грешки да не се драматизират (особено когато асистентът рабо-

ти успешно с потребителя), от тях работещият се учи. 
• Умение да се предвижда стресова ситуация, т.е. реалистичност и отчитане на нега-

тивните тенденции. Така те няма да са толкова неочаквани.
• Познание за собствените възможности за натоварване.
• Умение открито да се изразяват чувствата — да не се подтискат или да не се отлага 

тяхното изразяване.
• Способност да се поддържа висока самооценка и чуждото мнение да не е „фатал-

но“.

3. Синдром на емоционално прегаряне

Социалният асистент спада към професиите, които изискват голямо емоционално 
натоварване и отговорност. Представителите на тези професии са подложени на риска 
от „емоционално прегаряне“. Обикновено прегарянето е резултат от продължил дълго 
време професионален стрес. 

Синдромът на емоционалното прегаряне е сложен психофизиологичен феномен, 
който се определя като емоционално, умствено и физическо изтощение в резултат на про-
дължителна емоционална натовареност. 

Основни прояви на синдрома „емоционалното прегаряне“:
• Психическа и физическа умора;
• Усещане за собствената безпомощност и ненужност;
• Нежелание за работа или дори страх от срещата с потребителя;
• Раздразнителност или агресивно поведение по време на работа;
• Стремеж по-бързо да се свърши работата;
• Усещане за маловажност на проблемите, представени от потребителя;
• Липса на вяра в значението на работата ;
• Пренасяне на отрицателните емоции върху близкото обкръжение;
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• Пренасяне на вътрешните проблеми на социалния асистент върху потребителя;
• Стремеж за реализация в друга област.

Етапи на синдрома на „емоционално прегаряне“
Ентусиазъм
Този етап е свързан с големи надежди, силен ентусиазъм и нереалистични очаква-

ния. Работещият като че ли не се нуждае от нищо друго освен от работата си, като обещава 
да даде всичко. Ентусиазмът идва и от ранните успехи в работата. Пример за този етап 
може да бъде началото на предоставяне на услугата, когато социалният асистент почисти 
и подреди стаята на потребителя (доскоро в много лошо състояние) и получи благодар-
ността на потребителя и неговите близки. 

За този стадий също е характерно усещането, че всяко удовлетворение идва от рабо-
тата. Особено рискова е ситуацията, при която първите професионални успехи са съчета-
ни с проблеми и трудности в личния живот. Човек започва да пренебрегва част от потреб-
ностите си (от почивка, развлечения, семейство и т.н.), търсейки реализация и усещане за 
успешност само в работата. Има опасност този начин на небалансирано съществуване да 
се превърне в затворен кръг: колкото повече успехи има социалният асистент в работата, 
толкова повече се отдалечава от близките. Това води до задълбочаване на личните про-
блеми и като следствие — до бягство в работата. 

Свръхидентификацията с потребителите и прекалените очаквания за промяна са 
най-опасните рискове, водещи от ентусиазъм до емоционално прегаряне, тъй като:

• Подтикват социалния асистент да действа по начин, който не е полезен на потреби-
теля.

• Дават усещането на социалния асистент, че се чувства добре, което се свързва из-
цяло с живота на потребителя и с нереалистични очаквания към резултата от гри-
жите.
Свръхидентификацията се изразява в смесване на потребностите и състоянието на 

социалния асистент с тези на потребителя. Типичен израз на това състояние е изразът: 
„Когато той е добре, и аз съм добре!“

Застой
Застоят се отнася до процеса на загубване на скорост (блокиране) след началното 

изгаряне на ентусиазма. Това е загубата на надежда и желание, които са едни от важните 
причини човек да избере помагащата професия. Тогава започват да се забелязват „ми-
нуси“ на професията, между които размера на възнаграждение, физическо и психическо 
натоварване, др.

В състояние на застой човек си върши работата, но вече отчита факта, че личните 
потребности от определен начин на живот, от уважение и извън работата, от ефектив-
ни семейни и социални отношения не са били задоволени. Ако те продължават да не 
се удовлетворяват, човек няма да задържи работата си за дълго време. Това често за-
почва с откритието, че не е толкова лесно да се видят резултатите от работата. Първо-
начално то се изживява не като източник на неудоволствие, а като объркване. Появява 
се чувството, че няма възможности за професионално развитие — то е в сърцевината 
на застоя.

Фрустрация 
Фрустрацията е негативно състояние, при което човек усеща нарастваща раздразни-
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телност, тревожност и безперспективност. 
Сред често споделяните причини за фрустрация при помагащите специалисти са:

• заплащане, оценявано като неотговарящо на извършената работа;
• служебни ангажименти в извънработно време;
• усещане за незачитане или неразбиране на работата особено от работодателите и 

обществото като цяло;
• чувство за безпомощност, произтичащо от невъзможността да се промени система-

та, в която работещият се реализира.
Един от най-ефективните механизми за справяне е търсенето на обратна връзка от 

потребителя и неговите близки, взаимната подкрепа между колеги, достъп до консулта-
ция със специалист, както и създаване на партньорски отношения при обгрижването с 
конкретния потребител с неговите близки, с другите специалисти, които му помагат (на-
пример лекар, социален работник, психолог). 

Фрустрацията създава енергия. Тя може да бъде саморазрушителна, ако е насочена 
към избягване на реалността (например злоупотреба с алкохол), но може да носи и потен-
циал за положителна промяна (например ако социалният асистент усвои нови умения за 
релаксация, за управление на работното време и т.н.).

Ако не бъде преодоляна, фрустрация ще доведе до следващия стадий на апатия.
Апатия 
Най-често хората остават в подобна ситуация, без да се опитват да я променят, 

поради единствената причина, че тя е необходима част от оцеляването им. Преживя-
ват отегчение, безразличие, „пускат се по течението“. При липса на възможности за 
промяна на работата или за професионална подкрепа, апатията може продължи дълъг 
период.

Превенция на синдрома на „емоционално прегаряне“
Един от съществените фактори за превенция на синдрома на емоционално прегаря-

не е поемането на лична отговорност от социалния асистент за неговата работа и непре-
къснатото му развитие като професионалист. Ако социалният асистент заради неуспехи 
или лошо самочувствие заеме пасивна позиция и прехвърля отговорността върху обкръ-
жаващите, чувството за безнадеждност и безсилие само се увеличават. 

Отговорността може да бъде пренесена по различен начин: „Не ми върви, защото 
потребителите не оценяват работата ми!“, „За всичко е виновна организацията на рабо-
та, а от мене нищо не зависи“, „Имам прекалено много потребители, прекалено много 
друга работа и малко време за всеки от тях.“ Такава пасивна позиция заставя социалния 
асистент да капитулира пред външните обстоятелства и да се чувства като жертва, което 
способства за възникване на професионален цинизъм. Затова е много важно да развива 
чувство на отговорност и да умее да работи дори при ограничения и съпротиви, както и да 
търси професионална подкрепа. 

Помощ при наличие на синдрома на „емоционално прегаряне“
Помощ може да се окаже на всеки от етапите. Обикновено в първите два етапа не се 

търси помощ, защото социалният асистент не осъзнава нуждата или няма енергия, за да 
предприеме действия. Подкрепа се търси по-скоро в етапа на фрустрация, която подтиква 
човек да търси промяна и да не се стигне до стадия на апатия. 
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Какво помага при „емоционално прегаряне“:
• Осъзнаване на границите на отговорността на социалния асистент. Важна 

стъпка е да се направи ясна граница между работата и другите области от живота 
на асистента. Работният ден е регламентиран, но останалата част от деня е под кон-
трола на самата личност. След приключване на работния ден и преди прибиране в 
къщи е добре човек да се ангажира с някакъв друг вид дейност (спорт, хоби, др.), за 
да може да релаксира и отпочине достатъчно.

• Развиване на умения за самооценка и справяне с неуспехите, без ненужна агресив-
ност или самоунижение.

• Развитие на умения за проследяване на позитивните резултати в работа-
та.

• Анализ на причините, довели до емоционалното прегаряне и тяхната корекция чрез 
консултиране.

• Професионално развитие и откритост към новия опит — ползване на разноо-
бразна литература, участие в семинари и в професионални групи за обсъждане на 
професионални и лични проблеми и споделяне на опит.

• Внасяне на разнообразие в работата, иницииране на нови дейности, съгласувани 
или подкрепени от ръководството на Доставчика.

• Удовлетворяващ личен и социален живот. Развитието на социалните отношения 
и връзки изисква време и емоции, които, от своя страна, позволяват емоционал-
ното и физическото отдалечаване от работното ежедневие. Когато човек е обичан 
и ценен от семейството и близките, признанието от страна на колеги и работо-
датели престава да бъде единствения източник на удовлетворение. Контактите 
с приятели, особено с такива от други професии, оказва силно подкрепящо въз-
действие.

• Поддържане на собственото здраве, съблюдаване на режим на хранене и сън, овла-
дяване на техники за медитация.

• Отпуск. Процесът на помагане може да включи планиране на временно отдръпване 
от работата с цел отдалечаване от директния източник на стрес — клиентите, техни-
те близки, администрацията. Това може да бъде физическо или психическо отдале-
чаване, чрез временен отпуск или промяна в услугите.

• Хоби. 

4. Консултиране на работата на социалния асистент

Консултирането е услуга, която се предоставя в различни сфери от живота — здрав-
на, икономическа, правна. Социалният асистент всеки ден попада в различни по слож-
ност ситуации при общуване с потребителите си. Жизненият опит, знанията и натрупа-
ните умения от практиката допринасят за адекватното разрешаване на много от тях. Тъй 
като човешките взаимоотношения са много специфични, понякога е необходимо да се 
потърси консултация от професионалист — представител на Доставчика, външен специа-
лист (психолог, юрист) или от колега. 

Консултирането е насочено към оказване на помощ на хората да направят избор и да 
предприемат действия в съответствие с него.
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В процеса на консултиране обикновено се решават следните задачи:
• Оказване на професионална помощ по повод на конкретен проблем, заявен от со-

циалния асистент. Това може да бъде конфликт с потребителя или възникване на 
етична дилема.

• Оказване на професионална помощ относно чувствата, емоциите и преживяванията 
на социалния асистент при изпълнение на работните си задължения. Ако те са свър-
зани с конкретен потребител например, такива могат да бъдат чувство на раздраз-
нение и неприязън, възникнали с или без повод. Могат да бъдат свързани с раздраз-
нението или гнева на потребителя, когато се среща със социалния асистент. Консул-
тантът се опитва да обясни поведението на социалния асистент или на потребителя, 
изследвайки възможните причини. 

• Мобилизиране на скрити психологически ресурси и подкрепяне на вземането на 
самостоятелни решения от страна на социалния асистент. Консултантът никога не 
дава готови решения или формули за разрешаването на даден проблем. Той насочва 
влиянието си върху възможностите за мобилизация на потенциала на социалния 
асистент сам да се справя и самостоятелно да взема решения.

• Даване на преценка дали е необходим друг вид специализирана помощ. Ако социал-
ният асистент се е почувства силно депресиран от смъртта на свой потребител, кон-
султантът може да го насочи към лекар или психиатър.

Подготовка за консултация
Преди консултацията е добре социалният асистент да помисли и по възможност да 

запише следните характеристики на ситуацията, която го е мотивирала да потърси по-
мощ:

• Продължителност и кратко представяне на историята на проблема;
• Какво би искал да промени;
• Кои са основните участници в ситуацията;
• С какви емоции е свързана дадената ситуация;
• Има ли свое обяснение на проблема;
• Какви опити е направил за разрешаване на проблема.

Когато целта на консултирането е решаване на по-сложен въпрос (например свър-
зан със силни преживявания), може да е необходима повече от една консултация. 

По време на първата консултация става договарянето между социалния асистент и 
консултанта за целта и начина на работа, времето на провеждане, продължителността на 
консултирането.

Мислейки за своето професионално развитие и за начините, чрез които се предпаз-
ва от стреса и емоционалното прегаряне, социалният асистент трябва да си отговори на 
един изключително важен въпрос: Обича ли професията си?

„Избери си работа, която обичаш 
и повече няма да се налага да работиш нито ден!“ 

Конфуций
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Казус

Социален асистент се оплаква на колега, че от 3 месеца има пробле-
ми със съня, като често сънува потребителите си. Изнервен е, не може 
да „понася“ единия от потребителите си и само гледа да „отхвърли ра-
ботата“. През последните 2 месеца често боледува от настинки, но не си взима болни-
чен. Потребителят на социалния асистент е с напреднала форма на Паркинсон и има 
личностови изменения. Един ден, минавайки покрай дома на потребителя, колегата 
на социалния асистент чува как той се кара и вика на потребителя, че се изцапал, из-
ползвайки обидни епитети. Какво може да направи колегата в тази ситуация?

Въпроси за дискусия
• Какви може да са причините за състоянието на социалния асистент?
• Има ли право колегата да се намесва и ако да — как?
• Как може да подкрепи колегата си?
• Би ли помогнало смяна на потребителя в тази ситуация?
• Какви рискове крие ситуацията за социалния асистент, потребителя и престижа на 

професията?
• С какво може да се започне, за да се промени ситуацията?

Речник 

Синдром (гр. syndrome — съчет�ание)� — група от признаци (симптоми), кои-
то имат обща причина за възникване, действат съвместно и довеждат до негатив-

на промяна във функционирането на организма. 

Фруст�рация� (от� лат�. frustratio — измама, напразно очакване)� — негативно психоло-
гическо състояние, предизвикано от невъзможност да се задоволят определени потребности. 
Проявява се в преживяване на разочарование, тревога, раздразнителност и накрая в отчая-
ние. 



ПРООН е глобалната мрежа на ООН за развитие, която се застъпва за про-
мяна и осъществяване на контакти между държавите и източниците на знания, 
опит и ресурси, с цел да помага на хората да градят по-добър живот. Ние при-
състваме в 166 страни и работим с тях за създаване на техни събствени решения 
на глобалните и националните предизвикателства, пред които са изправени. 
Те развиват своя капацитет, като разчитат на ПРООН и нейния широк кръг от 
партньори.

Настоящата публикация изразява становищата на авторите и не представя 
непременно позициите на Програмата на ООН за развитие или на Министер-
ството на труда и социалната политика.

ПРООН България
София, ул. „Хан Крум“ №25
тел. (02) 96 96 100, факс (02) 981 31 84
e-mail: info@undp.bg, www.undp.bg

Звено за управление на проект СЕЙН
София, ж.к. „Овча купел“, ул. „Боряна“ 59, бл. 215А, ап. 1
тел./факс: (02) 855 41 57, 855 41 58
www.sanebg.org




