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Заедно в търсенето на алтернативни подходи за работа с млади хора  

Сдружение „Съучастие” е една от неправителстваните организации в 

община Варна, които проявяват траен интерес към проблемите на младите хора в 

неравностойно положение. Анализът на ситуацията на тази група млади хора ни 

провокира да потърсим заедно със Социална Асоциация „Св. Андрей” 

алтернативни подходи за работа.  

Повечето подходи за работа с млади хора разчитат преди всичко на 

институциите и на инициативата на нуждаещите се от помощ. Ако обаче 

нуждаещите се млади хора се намират в крайна изолация, институциите, 

въпреки своята компетентност, остават далеч от тях. Мобилната работа е 

подход, който е необходим там, където целевите групи не се обхващат ефикасно 

от съществуващите интервенции и където съществуващите интервенции не 

осигуряват услугите, от които имат нужда целевите групи. Мобилната работа е 

търсеща и ориентирана към социалната среда концепция за работа с млади хора. 

Тя е насочена към квартала и социалната среда. Нейната цел е да предотврати 

или да обърне хода на процесите на изолиране на младите хора. При това тя се 

стреми да използва ресурсите и силата на самопомощта за решаването на 

социални проблеми в общността и за намирането на дългосрочни решения.  

Подходът на мобилната работа с млади хора намира приложение в 

работата на неправителствените организации, но неговото устойчиво развитие е 

възпрепятствано от времевите ограничения на проектите, чрез които се 

финансират. Мобилната работа може да даде много добри резултати, ако се 

възприеме като стратегия в общинската политика за работа с млади хора. Опитът 

на Германия и други европейски страни доказва това. 

Затова Социална асоциация „Св. Андрей” и сдружение „Съучастие”, 

подкрепени от Дирекция „Превенции” на Община Варна и „Aktion Mensch“ (Бон, 

Германия), реализираха проект за представяне на германски опит (Общини 
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Констанц и Пфорцхайм) за мобилна работа с юноши пред ръководни и 

изпълнителски кадри в сферата на превенцията на рисковото поведение 

(специалисти в общинската и районни комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, обществени 

възпитатели и полиция, сътрудници на терен и доброволци, работещи с млади 

хора с рисково поведение и с увреждания).  

В рамките на проекта беше проведен тридневен семинар „Мобилна работа 

с млади хора в риск” с участието на двама гост-лектори от „Международно 

общество за мобилна работа с юноши” (ISMO), последван от поредица работни 

срещи за разработване на Концепция за мобилна работа с млади хора в риск в гр. 

Варна. Разработената концепция беше представена на Председателя на 

Международното общество за мобилна работа с юноши (ISMO), който заедно с 

екип от специалисти изготвиха експертна оценка на Концепцията. 

Сътрудничеството между ІSMO, двете сдружения и Община Варна беше 

потвърдено с участието на наш представител на Международния симпозиум за 

мобилна работа в Щутгарт (“Reaching the Unreachable in a changing global 

context! – Social Work with street children and youth at-risk”), проведен под 

патронажа на Др.Ангела Меркел (федерален канцлер на Германия), в който 

участваха представители на неправителствени организации от 39 държави.  

Пилотен проект за работа с млади хора в риск от ромската махала 

„Максуда” 

Мотивацията за работа след приключването на проекта, 

заинтересоваността на специалистите и нуждите на младите хора, доведоха до 

възможността да бъде реализиран малък пилотен проекта за мобилната работа с 

юноши в квартал „Максуда”, финансово подкрепен от Община Варна. По този 

начин беше направена първа стъпка за практическото приложение на 

Концепцията и се създадоха още възможности за развитие на човешкия ресурс за 

осъществяване на мобилна работа с млади хора в риск на територията на 

общината. 

В резултат на непосредствената работа на терен бяха осъществени 

редовни контакти с около 140 млади хора с рисково поведение, с 23 човека беше 

проведена индивидуална работа (системно консултиране) за разрешаване на 

конкретни проблеми. Мобилните работници работиха с пет младежки групи с 

рисково поведение и бяха проведени общо 12 дейности с  тези групи.  
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В резултат на работата по въвеждането на модела за мобилна работа с 

млади хора в риск екипът на сдружение „Съучастие” разшири своите 

компетенции за работа на терен и разшири функциите на своите медиатори в 

ромска общност. Съществен напредък в работата на мобилните работници е 

постигането на възможността да работят не само по направление превенция на 

рисковото поведение, но и да реализират дейности и форми на работа с целевата 

група, насочени към техните индивидуални нужди и оказване на подкрепа на 

младите хора за по-добра перспектива в тяхното личностно и социално развитие. 

Перспективи 

Социална асоциация „Св. Андрей” и  Сдружение „Съучастие” ще се 

опитат (независимо от икономическата криза и перманентния недостиг на 

финансови средства) да създават устойчиво развиваща се практика на мобилна 

работа с млади хора в риск (приоритетно в ромските махали).  

Двете сдружения вече кандидатстваха пред „Aktion Mensch“ (Бон, 

Германия) за финансиране на проект, който ще осигури двегодишна работа на 

четирима мобилни работници и осем доброволци. Обучението и супервизията на 

участниците в проекта отново ще се поеме от експерти на Международното 

общество за мобилна работа с юноши (ISMO). Този проект ще послужи за 

основа на по-нататъшното развитие на Концепцията за мобилна работа с млади 

хора в риск в община Варна, а резултатите от него преди всичко ще се отразят 

върху начина на живот на младите хора от ромска общност, живеещи в силно 

маргинализирана среда. Надяваме се този опит по-късно да ни послужи за работа 

и в други квартали на града, в които живеят също млади хора в риск.  

Ние, от сдружение „Съучастие”, благодарим на Социална асоциация „Св. 

Андрей” и лично на Моника Хайтман за безусловната подкрепа, която 

получавахме през годините на нашата съвместна работа!  

Благодарим ви за партньорството, което ни научи да се чувстваме повече 

европейци, по-добри и по-уверени на полето на гражданския сектор! 
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