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дайджест

независимо...
„НеЗависимо ...” е дайджест за зависимото поведение
на хората, независимо от желанието им да изглеждат и да
бъдат все по независими. В него ще се опитаме да покажем
повече страни на проблема „зависимости” и начините за
справяне с тях. Надяваме се разнообразието от рубрики и
информация да помогне на потребителите в реализирането на
техните инициативи и проекти. С всеки брой на дайджеста,
като бонус, читателите ще получават и електронен вариант на
книга или брошура, тематично свързана със съдържанието на
изданието.

„НеЗависимо ...” е отговор на необходимостта да се
подобри информационното осигуряване на организации и
хора, работещи в полето на превенцията на рисковото
поведение, и е опит за развитие на устойчива мрежа от
потребители и създатели на информация в областта на
превенциите. Затова ще разчитаме на обратната връзка с
читателите, от които с готовност ще приемаме както
препоръки, така и информация за публикуване.

„НеЗависимо ...” е периодично издание, финансирано
от Община Варна по Направление „Превенция на
наркомании”.

© Издател: Сдружение „Съучастие”, 2009г.
Редактор: Илиян Ризов
Дизайн: Ивайло Георгиев

С Ъ Д Ъ Р Ж АН И Е

ФИЛОСОФИЯ НА НЕ/ЗАВИСИМОСТТА
Класически текстове ........................................................................... 5

ЗАВИСИМОСТИ - ХОРА, ВЕЩЕСТВА И
РИСКОВЕ
Лечение на зависимости от психоактивни вещества ........................ 9

ПРОУЧВАНИЯ И МОНИТОРИНГ
Социално функциониране на интравенозните наркомани
във Варна - правонарушения и противообществени прояви ........ 17
Изследване на агресивността сред ученици от 8 – 12 клас ........ 28

ПРЕВАНТИВНИ СТРАТЕГИИ
Мобилната работа с юноши в Европа ............................................. 36
Мобилната работа с юноши–прилагане на формите и
принципите на работа в Германия .................................................. 44

МЕСТНА ПОЛИТИКА
Концепция за мобилна работа с млади хора в
риск в гр.Варна ................................................................................. 52

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ
Модел за обучение по превенция на наркоманиите
в училище (V-VІІ клас) .................................................................... 61

БОНУСИ
Методическо ръководство
“Модели за обучение по превенция на наркоманиите ” ............. 66

Ф И ЛОСОФ И Я Н А
Н Е/
З А В И С И М О С ТТА

независимо...

Съдържание

зависим от нагледа, който трябва да ни бъде даден, в битието си
зависим от други хора, благодарение на взаимопомощта с тях е
възможен нашият живот. Като самобитие ние зависим от друго
самобитие в комуникацията, с което ние двамата наистина се
връщаме към себе си. Няма изолирана свобода. Където има
свобода, тя се бори с несвободата и ако тя бъде напълно
преодоляна, поради отпадането на всички противоречия, ще бъде
премахната и самата свобода.
Следователно ние сме независими само тогава, когато сме
вътре в плетеницата на света. Независимостта не може да се
постигне като напускане на света. Да бъдеш независим в света
означава по-скоро да имаш специфично отношение към света, да
присъстваш и да отсъстваш, да си и вътре, и извън него.
Независимо от всички различия в смисъла на това положение, то е
общото в следните изказвания на велики мислители.
Аристип казва за целия опит, всички удоволствия, състояния
на щастие и нещастие: аз притежавам, но не съм ничие
притежание; Апостол Павел изисква от необходимо
участвуващия в земния живот човек да има като че ли няма; в
Бхагавадгита се казва: върши си работата, но недей да се стремиш
към плодовете й; у Лао-дзъ пък се среща изискването да
действуваш чрез бездействието.
Това, което посочват тези непреходни философски положения,
изисква тълкуване и то е безкрайно. Тук за нас е достатъчно, че те
са начини да се изрази вътрешната независимост. Нашата
независимост от света е неотделима от някакъв вид зависимост в
света.
...
Отрицателни изрази на независимостта са свободата от страха,
безразличието към бедите и благата, непогрешимостта на
съзерцаващото мислене, непоклатимост на чувствата и
инстинктите.
...
Съдържанието на независимостта не идва от самата нея. Тя не е
сила на някаква заложба, виталност, раса, не е воля за власт, не е
самосъздаване.
...
Ние не вярваме на философ, който не се оставя да бъде
оспорен, не вярваме на спокойствието на стоика, съвсем не
копнеем за непоклатимост, защото човешкото у нас – да изпадаме
в плен на страсти и страх, в сълзи и тържество – ни позволява да
познаем това, което е. Затова стигаме до себе си само във възход,
започващ от връзката с движенията на душата, а не от тяхното
премахване. Затова трябва да се осмелим да бъдем хора и да
правим това, което можем и с това да си пробием път до нашата
пълна независимост. Тогава ще страдаме, без да хленчим, ще се
отчайваме, без да затъваме, ще бъде разтърсвани, без това да ни
преобръща изцяло, когато ни обземе вътрешната независимост.
Философствуването обаче е школа за такава независимост, а
не притежание на независимостта.
Ясперс, К. Въведение във философията,
С., ГАЛ-ИКО, 1994, с.89-92.
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Абсолютната независимост е невъзможна. В мисленето ние

скъса с някои широко разпространени митове. Първо, със
схващането, че интелигентността на един човек се измерва със
способността му да решава сложни проблеми, да чете, пише и
смята на определени равнища и бързо да решава абстрактни
уравнения. От това разбиране за интелигентността следва, че
истинската мярка за самоосъществяване е формалното
образование и овладяването на книжни знания. То подхранва
известен интелектуален снобизъм, който понякога има вредни
последици. Свикнали сме де смятаме за “интелигентен” онзи,
който по време на учението си е получавал повече отличия ... който
има богат речник, памет за подробностите или умее бързо да чете.
Въпреки това психиатричните болници са пълни с пациенти,
които имат всички основания да бъдат смятани за учени хора...
По-точен барометър на интелигентността е ефективният,
щастливият живот, живян всеки ден и всеки миг.
Ако сте щастлив, ако изживявате пълно всеки свой момент,
то вие сте интелигентен. Решаването на проблемите е полезна
добавка към щастието ви, но ако знаете, че не сте в състояние да
решите даден проблем и въпреки това можете да изберете
щастието или в най-лошия случай да откажете да изберете
нещастието, вие сте интелигентен. ...
“Интелигентните” хора ... умеят да избират щастието пред
депресията, тъй като знаят как да се справят с проблемите в
живота си. Забележете, че не казах “да решават” проблемите.
Тяхната интелигентност се измерва не със способността им да
решат проблема, а с умението им да бъдат щастливи и достойни,
независимо дали проблемът намира решение, или не.
Уейн Дайър. Вашите слаби места.
С., Наука и изкуство, 1989, с.27-28.
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За да стане човек господар на самия се бе си, е необходимо да

Аз съм аз.
В целия свят няма човек, който да е същият като мен. Има хора,
в които някои неща приличат на мен, но никой като цяло не е
същият. Затова всичко, което се дължи на мен, е автентично и мое единствено аз съм направил този избор.
Притежавам всичко, което имам: тялото си (включително и
всичко, свързано с него), разума си (включително и всички негови
идеи и мисли), очите си (включително и образите на онова, което
те съзират), чувствата си (каквито и да са те): гняв, радост,
обърканост, любов, разочарование, въодушевление; устата си и
всички думи, които изговарям: учтиви, мили, груби, верни или
лъжливи; гласа си - висок или тих; и всичките си действия,
независимо дали са насочени към другите или към мен самия.
Притежавам своето въображение, мечти, надежди и страхове.
Притежавам всичките си победи и успехи, както и всичките си
провали и грешки.
И понеже се притежавам изцяло, аз мога да се запозная
отблизо със себе си. По този начин мога да се обичам и да бъда
приятелски настроен към себе си във всичките си части. тогава
мога да се насоча изцяло към работа за моя собствена полза.
Зная, че в мен има някои неща, които ме озадачават, и други
черти, които не познавам. Но докато се отнасям приятелски и с
любов към себе си, аз мога храбро и с надежда да търсят решения
на загадките в мен и начини, по които да узная повече за себе си.
Както и да изглеждам, какъвто и да е гласът ми, каквото и да
казвам или правя, каквото и да мисля и чувствам във всеки миг от
времето, това съм все аз. Всичко е автентично и показва къде се
намирам в дадения момент.
Когато по-късно премисля как съм изглеждал и какъв е бил
гласът ми, по какъв начин съм мислил и чувствал, може да се
окаже, че някои неща у мен не са съответствали на случая. Мога да
отхвърля несъответстващите неща и да запазя онези, които са
съответствали, а вместо онова, което съм отхвърлил, да създам
нещо ново.
Мога да виждам и чувам, да чувствам, да говоря и да действам.
Разполагам със средствата за оцеляване, мога да бъда близък с
останалите, да бъда продуктивен и да откривам смисъл и ред в
света на хората и нещата извън мен.
Аз притежавам себе си и мога да се управлявам.
Аз съм аз и се чувствам добре.
Виржиния Сатир. Новото човекотворчество.
С., Отворено общество, 1997, с.38
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МОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
СОБСТВЕНО ДОСТОЙНСТВО

З А В И С И М О С ТИ ХО Р А,
В Е Щ Е С ТВ А
И РИ СК ОВЕ

независимо...
Съдържание

Този материал е разработен от екип на “Асоциация
на варненски организации за превенция на
наркоманиите”. Използвани са материали на
Европейски мониторинг център по наркотици и
наркомании (EMCDDA) и Национален институт за
злоупотреба с наркотици – САЩ (NIDA).

Много хора разглеждат злоупотребата с наркотици и пристрастяването към
тях като строго социален проблем. Родители, тийнейджъри, по-възрастни хора и
други членове на общността имат тенденцията да характеризират хората,
вземащи наркотици като морално слаби или склонни към престъпления. Те
вярват, че тези, които злоупотребяват с наркотици и тези, които са пристрастени
към тях, би трябвало да са в състояние да ги спрат, ако имат желание да променят
поведението си.
Тези митове не само са вкарали в стереотип семействата, в които има
зависими, но и здравните професионалисти, които работят с тях. Злоупотребата с
наркотици и зависимостта към тях формират обществен здравен проблем, който
засяга много хора и има широк кръг от социални последствия. Важна цел е да бъде
подпомогнато обществото да замени митовете и дълго отстояваните погрешни
вярвания относно злоупотребата с наркотици и пристрастяването към тях с
научни доказателства за това, че зависимостта е дълготрайна, рецидивираща
(повторяема) болест, която може да се лекува. Да се преодолеят погрешните
мнения и да се замени идеологията с научни знания е най-голямата надежда да се
изгради мост над „голямото разединение“ - пропастта между общественото
схващане за злоупотребата с наркотици и зависимостта към тях и научните факти.
Зависимостта наистина започва със злоупотребата с наркотика, когато един
човек направи съзнателен избор да използва наркотици, но зависимостта не е
само „използването на много наркотици“. Новите изследвания привеждат
категорични доказателства, че наркотиците не само влияят на нормалното
функциониране на мозъка, създавайки силни усещания на удоволствие, но те
имат и дълготрайни ефекти върху метаболизма и дейността на мозъка. В някакъв
определен момент, настъпват промени в мозъка, които могат да превърнат
злоупотребата с наркотици в зависимост – хронична, повторяема се болест. Тези
хора страдат от натрапчива нужда да употребяват и не могат да се откажат сами.
Лечението е необходимо, за да сложи край на това натрапчиво поведение.
Разнообразни подходи се използват при програми за лечение, за да помогнат
на пациентите да се справят с тези нужди и евентуално да избегнат повторното
пристрастяване. Съвременните проучвания сочат, че зависимостта, несъмнено
подлежи на лечение. Чрез лечение, което е адаптирано към индивидуалните
нужди, пациентите могат да се научат да контролират състоянието си и да водят
нормален живот.
Лечението може да има пълно въздействие върху тези, които злоупотребяват
=9=
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ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

Принципи на лечението на зависимостта от наркотици
Повече от три десетилетия научни изследвания са родили 13 фундаментални
принципа, които характеризират резултатното лечение на злоупотребата с
наркотици. Тези принципи са описани в подробности в “Принципи на лечение на
зависимостта от наркотици” на Националния институт за злоупотреба с
наркотици – САЩ (NIDA):
1. Нито едно единично лечение не е подходящо за всички лица.
Съчетаването на обстановката на лечение, интервенциите и услугите за
проблемите и нуждите на всеки един пациент е от изключителна важност.
2. Лечението трябва да е достъпно, на разположение и то веднага.
Кандидатите за лечение могат да се отчаят, ако то не е незабавно налично или
лесно достъпно.
3. Резултатното лечение обръща внимание на различните нужди на
лицето, не само на неговата или нейната употреба на наркотици.
Лечението трябва да се ориентира към употребата на наркотици на
личността и свързаните с нея медицински, психически, социални,
професионални и правни проблеми.
4. В някои моменти от лечението, пациентът може да развие нужда от
медицински услуги, фамилна терапия, професионална рехабилитация,
както и социални и правни услуги.
5. Подлагането на лечение за адекватен период от време е критично за
резултатността на лечението.
Времето зависи от индивидуалните нужди. За повечето пациенти, прагът на
значително подобрение се постига след 3 месечно лечение. Допълнително
лечение може да доведе до по-голям напредък. Програмите трябва да включват
стратегии за превенция на пациентите от преждевременно напускане на
лечението.
6. Индивидуалните и/или групови консултации или други
поведенчески терапии са ключови компоненти от ефикасното лечение на
зависимостта.
По време на терапия, пациентите се обръщат към мотивацията, градят
умения, с които да устоят на употребата на наркотици; да заменят дейностите,
свързани с нея с градивни и поощрявани занимания; подобряват способностите
си във връзка с решаването на проблеми и улеснява междуличностните си
отношения.
7. Лекарствата са важен елемент от лечението за много пациенти,
особено когато са комбинирани с лична консултация или други
поведенчески терапии.
Например метадона помага на зависимите от опиати да стабилизират
живота си и да намалят употребата на наркотици. Налтрексон е ефикасен за някои
зависими от опиати и някои пациенти с паралелна алкохолна зависимост.
8. Пристрастени или злоупотребяващи с наркотици лица с паралелно
= 10 =
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с наркотици, но и върху обществото като цяло, като съществено подобри
социалното и психологическо функциониране, намалявайки престъпността и
насилието и редуциране на разпространението на СПИН. Също така може
драматично да намали средствата на обществото по повод злоупотребата с
наркотиците.

Терапевтични подходи и терапевтични фази
Терапевтични подходи
Съществуват различни начини за класифициране на терапевтичните методи
и модели. Независимо от това, коя класификация се използва, важно е да се
помни, че терапевтичния метод не е изолирана активност, а в повечето случаи
представлява една поредица от действия всяка, от която има научно обусловена
логическа рамка и определена цел.
Всички терапевтични подходи могат да се разделят на 2 основни групи:
l
Биологично ориентирани (лекарствени) интервенции. Те целят
предимно преодоляване на невробиологичните разстройства, свързани или пряко
предизвикани от употребата на психоактивното вещество. Развитието на
невронауките е довело до създаване на редица ефективни лекарствени
интервенции при терапия на пациенти, зависими от психоактивни вещества.
Разбира се, нито един от фармакологичните подходи не е достатъчен сам по себе
си и вероятно никога няма да бъде, заради комплексността на проблема, но ролята
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съществуващи ментални увреждания трябва да лекуват и двете смущения
интегрирано.
9. Медицинска детоксификация е само първата фаза от лечението на
зависимост и сама по себе си прави малко, за да промени продължителната
употреба на наркотици.
Медицинската детоксификация се справя с тежките физически симптоми на
отказване. Това е предшественик на ефикасното лечение на зависимостта от
наркотици, включващо разнообразни рехабилитационни програми.
10.Не е нужно лечението да бъде доброволно, за да е ефикасно.
Санкции или пък натиск в семейството, работната обстановка или съдебната
система могат съществено да повишат подлагането на, задържането в и успеха на
лечението.
11.Евентуална употреба на наркотици по време на лечението трябва да
се контролира постоянно.
Контролирайки употребата на наркотици и алкохол от страна на пациентите
по време на лечението, чрез тестове на урина например, може да се помогне на
пациента да се противопостави на подтика да използва наркотици. Подобен
контрол също може да осигури ранни доказателства за употребата на наркотици,
така че лечението да се приспособи.
12.Програмите за лечение трябва да осигурят преценка за ХИВ/СПИН,
Хепатит В и С, туберкулоза и други инфекциозни болести и лична
консултация, която да помогне на пациентите да променят частично или
изцяло поведения, които излагат тях или други хора на риск от инфекция.
Личната консултация може да помогне на пациентите да избягват рисково
поведение и да помогне на хората, които са вече заразени, да се справят с
болестта.
13.Възстановяването от зависимостта от наркотици може да бъде
дългосрочен процес и често изисква многократни епизоди на лечение.
Както при другите хронични болести, повторяемостта на употребата на
наркотици може да настъпи по време на или след успешния епизод на лечение.
Участието в насърчителни програми тип “Помогни си сам” по време на или след
лечение често подкрепят въздържанието и намаляват риска от нова употреба.

Тук могат да бъдат споменати два от най-използваните медикаментозни
средства – метадон и налтрексон:
Метадонът е опиатен препарат с дълго действие, който притежава
практически същите основни физиологични свойства на хероина – физическа
зависимост, снижаване и “успокояване” на психичните процеси (седация),
подтискане на дишането и т.н. Същевременно има няколко съществени разлики
между хероина и метадона. Метадон може да се употребява орално (прием през
устата), неговата продължителност на ефектите е по-голяма (24 – 26 часа) и при
правилна употреба не предизвиква седативно или еуфоризиращо действие като
хероина, като същевременно блокира развитието на абстинентни симптоми.
Поради тези свойства метадонът е най-широко използваното в света ефективно
средтво за поддържащо лечение на хероиновата зависимост.
Все още се води дебат дали субституцията (заместване) с метадон може да се
счита за терапевтична интервенция или представлява само опит за намаляване на
рисковете при зависими от опиати. От гледна точка на медицинския прагматизъм
тази дискусия е безсмислена, защото заместването на едно вещество с друго няма
да реши проблема сам по себе си и има смисъл само тогава, когато е придружена
от други нелекарствени психо-социални интервенции.
Метадонът не лекува зависимостта към опиатите. Използването му има за
цел да помогне на пациентите да спрат употребата на нелегалния хероин (като по
този начин се “руши” организираната престъпност свързана с наркотици), да
спрат инжектирането, с което значително се намаляват рисковете от ХИВ/СПИН,
хепатити и други разнообразни здравословни усложнения, да възстанови
телесното, психично и социално благополучие, да подобри нивото на житейско
функциониране, да излезе от криминалната си жизнена атмосфера и в крайна
сметка да позволи постепенното спиране употребата на психоактивни вещества.
Налтрексонът (Ревиа, Налорекс, Трексан) е опиатен антагонист. Условно
казано той е на “противоположния” полюс, спрямо метадона. Докато метадона
замества действието на хероина и с това се постигат специфичните цели,
налтрексона неутрализира действието на всички видове опиати (в това число и
хероин).
Неговия ефект се постига чрез блокиране на ендорфиновите рецептори в
мозъка, чрез които опиатите се свързват с невроните и оказват своето въздействие
върху централната нервна система. Образно казано, ако пациента приема
ежедневно налтрексон и инжектира хероин, ще усети същия ефект, който би
усетил, ако инжектира минерална вода, т.е. нулев. Тук е важно да бъде казано, че
поради тази си способност на действие, този медикамент трябва да се приема едва
след като пациента е “изчистен” от опиатите, защото ако е била налице скорошна
употреба на хероин и лицето поеме, дори и малка доза налтрексон ще изпадне в
тежка абстинентна криза.
Следователно, включването на този медикамент трябва да стане само ако е
налице напълно прекратена опиатна употреба, липса на абстинентни симптоми и
отрицателен уринен тест за опиати.
Макар и поради не напълно изяснен биологичен механизъм, налтрексонът е
изключително ефективен и при лечение на алкохолна зависимост, като намалява
влечението към алкохол, подпомага въздържането и ограничава рисковете от
рецидив.
Налтрексонът не води до зависимост, което позволява продължителна
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на медикаментите в никакъв случай не бива да се подценява. Те са много полезен
инструмент за успеха на цялостната терапия.

l
Поведенчески и психо-социални интервенции. Тяхна цел е
постигането на позитивни поведенчески промени в живота на пациентите и
подобряване на нивото на тяхното психо-социално функциониране. Тези подходи
често се определят под общото название “нелекарствени стратегии” или
“психотерапия”. Основани са върху различни теории, използват разнообразни
техники и се провеждат в различни условия – болници, терапевтични общности
(комуни) или извън-болнични програми. Независимо от разликите им, те
представляват същината на терапевтичния процес при зависимите лица.

Терапевтична фаза: Детоксификация и стабилизация
Детоксификацията е термин с който се обозначават различни терапевтични
техники за овладяване на абстинентните състояния, както и на други психични и
телесни симптоми, възникващи след спирането на употребата. Медицинската
детоксификация сама по себе си не е самостоятелен лечебен модел, а е стъпка,
която винаги е наложителна преди да се започне същинската терапевтична
работа.
“Истинска” детоксификация е почти винаги наложителна при лица,
зависими само от определени вещества – опиати (хероин, морфин, кодеин и др.),
алкохол, бензодиазепини (диазепам, ривотрил, ксанакс, лексотан и др.) и
барбитурати (фенобарбитал, и др.) Същевременно, зависимите от практически
всички психоактивни вещества, включително кофеин, амфетамини, кокаин,
халюциногени, и канабис изпитват определен дискомфорт през първите дни след
спирането им, макар че специфична детоксификация не се налага и тези явления
отзвучават спонтанно.
Правилно проведената детоксификация има две основни цели – физическа и
психологическа стабилизация на зависимото лице и работа с тяхната мотивация
за включването им в по-дълготрайни рехабилитационни програми.
В повечето случаи детоксификацията включва използването на различни
медикаменти, специфични или неспецифични за различните групи психоактивни
вещества. Добре е да се помни обаче, че ролята на медикаментите е да ускорят
физическото стабилизиране и да подпомогнат цялостната лечебна стратегия.
Нито един медикамент сам по себе си не е ефективен при лечението на
зависимост. Точно заради това още в началото на детоксификацията е
наложително да започне психотерапевтична работа, чиято цел е да се повиши
мотивацията на пациентите, да се дискутира с тях преживяванията им за срам,
вина, едновременното желание и съпротива за лечение и други важни
емоционални състояния. Повечето от зависимите лица вече са били лекувани в
миналото и са рецидивирали, което формира в тях типичното преживяване на
“заучена безнадежност”. Това преживяване е една от най-мощните съпротиви
спрямо лечението и с него трябва да се работи практически още от първия ден.
Продължителността на детоксификацията е различна в зависимост от
основното проблемно вещество, но рядко надхвърля 30 дни, като най често е в
рамките на 5 – 15 дни. Обикновено се осъществява в амбулаторни или болнични
условия, като избора зависи от тежестта на зависимостта, съпътстващи
заболявания, наличието на семейна подкрепа и новото на мотивационна
готовност за промяна.
Трябва още веднъж да се подчертаят двете цели на детоксификационно –
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употреба и е изключително ефикасно средство за лечение на алкохолна и опиатна
зависимост, особено, ако се съчетае с различни психотерапевтични подходи.

По този начин става ясно, че детоксификацията не може да се счита за
завършен лечебен процес, а това е само подготовка за последващо лечение.
Множество изследвания са показали еднозначно, че значими устойчиви
резултати се наблюдават само, ако пациентът е насочен и включен в подългосрочна терапевтична програма, подбрана в зависимост от неговите нужди,
които са професионално оценени и измерени.
Терапевтична фаза: Рехабилитация
Обикновено тази фаза на лечението е дългосрочна, като от гледна точка на
времевата организация се дели на неинтензивна – до 20 часа седмично и
интензивна – над 20 часа седмично. Може да се осъществи на различни места –
дневни или полудневни центрове, терапевтични общности (комуни), фамилни
програми, програми за самопомощ и взаимна помощ и др. През този период някои
програми използват медикаменти за подръжка, докато при други акцентът е върху
психосоциалната работа (индивидуална, фамилна, групова психотерапия и др.)
Обичайната рехабилитационна програма би се опитала да постигне четири
основни цели:
1.Подържане на психологичните и телесни подобрения, които са били
постигнати по време на детоксификационно – стабилизиращата фаза. Да се
подобри максимално физическото и психическото здраве на зависимото лице е от
изключителна важност, тъй като ще е трудно за пациентите да постигнат
въздържане, ако не са лекувани адекватно хронични медицински проблеми.
2.Спиране на употребата на всички психоактивни вещества (повечето
терапевтични програми се базират върху философията на пълното спиране).
Ключов момент за това е подкрепяне на мотивацията за въздържане, чрез
обучение на пациента и неговото семейство, относно обичайната причина за това
разстройство. Възможно е през този период прилагане на подходящо
медикаментозно лечение, с цел да се спре импулсивното връщане към
злоупотребата с вещества. Например медикаменти като налтрексон (Revia,
Nalorex, Trexan).
3.Научаване на нови поведения за подобряване на социалното
функциониране и подпомагане на пациента в изграждане на живот без вещества
чрез професионално и семейно консултиране, чрез оказване на помощ при
формирането на нов кръг приятели, като се насочи как да организира
професионалните си активности, да използва свободното си време и т.н.
4.Превенция на рецидив чрез подпомагане на зависимите лица да откриват
връзката между емоции, мисли и поведение, както и да идентифицират
високорисковите си ситуации, с последващо изработване и трениране на
справянето им с тях без използване на вещества.
Търсените цели и намерението на всички усилия на системата за
рехабилитационна помощ е да направи предлаганите услуги за наркоманите
възможно най-рано, възможно най-разнообразни, възможно най-ефективни и
колкото може по-достъпни:
l
Рано: Целта на системата, подпомагаща наркомани, трябва да бъде да
предотвратява престъпления, дискриминация, социална дезинтеграция и
утежняване на зависимостта.
l
Разнообразие: Различни личности, социални групи, начини на
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стабилизиращата фаза на лечението:
1. Подобряване на физиологичните и психологични разстройства.
2. Работа с мотивацията на пациента да продължи лечението след
отзвучаване на симптомите.
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зависимост и различни култури, всичко това изисква различни предложения,
места на оферти, сигнали и различни методи в системата за подпомагане на
наркомани и начини за излизане от зависимостта. Основата на всички вариации е,
че ранните и ефективните усилия трябва да бъдат базирани на достоверност,
доверие и увереност в системата за подпомагане на наркомани.
Не трябва да се забравя, че голям брой злоупотребяващи с вещества,
контакта със системата, подпомагаща наркомани, е крачка към социализацията.
Идеята е, че хората в тяхното минало са били социализирани и задачата на рехабилитацията означава, те да бъдат ре-социализирани. Но, например, много млади
наркомани нямат семейства, нямат училищна диплома, а имат опит от затвора,
понякога от психиатрична клиника или опит от живота на улицата. Те нямат опит
от социализация и хабилитация в техния живот преди лечението. Тази ситуация
става особено ясна, когато хората излязат от затвора. Следователно тук задачата е
в процеса на хабилитация и социализация.
l
Достоверност и доверие: Млади хора със зависимост са оформени в
живота си чрез недоверие. Те имат голям опит относно контакти, които са били
нарушени и прекратени. Те не са научени да имат доверие в други хора или как да
влизат в контакт. Те усещат недоверие към родителите си, към обществото, към цялата система за помощ на наркомани, към полицията и юридическата система.

П Р О УЧ В А Н И Я И
М О Н И ТО Р И Н Г

независимо...

Съдържание

Проучването е проведено от екип на фондация
“За по - добро психично здраве”

Проучването е осъществено посредством съставена за целта анкетна карта,
включваща 28 затворени и 9 отворени въпроса. Анкетирани са 150 интравенозни
наркомани, клиенти на дроп-ин центъра и Мобилния медицински кабинет.
Разпределение по пол
По-голямата част от анкетираните са мъже и това корелира със
съотношението на двата пола при зависимост от дроги.
фиг.1

Трудова заетост
Повече от половината от анкетираните са безработни или икономически
неактивни (55%), а с постоянна или временна работа са ангажирани 35%.
Фиг.2
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СОЦИАЛНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА
ИНТРАВЕНОЗНИТЕ НАРКОМАНИ ВЪВ
ВАРНА - ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ

Модел на съжителство

Фиг.3
бе
зд
ом
ен
/на
с приятел/ка
4%
11%

с роднини
11%

сам
19%

с родителите
55%

Половината от работещите живеят самостоятелно, докато от безработните
само 30% поддържат самостоятелно домакинство.Съвместно съжителство с
приятел/ка са предпочели в по-голяма степен работещите (22% спрямо 13% от
безработните).
Честота на приемане на веществото
Ежедневно употребяват наркотици 92% от анкетираните лица. От два до пет
пъти седмично само 8%.
Сумите, които ежедневно се дават за дрога са между 5 и 200 лв. Честотата на
прием за деня е между 1 и 6 пъти, като най-често е 2-3 пъти. Средната сума,
отделяна от наркоманите за доза наркотик, е 17,4 лв.
табл.1

% от
ИВН

дневен прием
кратност

средна сума/доза
в лв.
min

max

% от
ИВН

дневен прием
кратност

средна сума/доза
в лв.
min

max

11

от

1 път

19,2

23,2

11

до

1 път

19,2

23,2

40

от

2 пъти

17

19,8

30

до

2 пъти

12,5

14

29

от

3 пъти

18

19

31

до

3 пъти

16,3

18

11

от

4 пъти

21,8

22,7

21

до

4 пъти

14

15,8

3

от

5 пъти

22

24

5

до

5 пъти

18,2

19,7

1

от

6 пъти

16,7

16,7

4

до

6 пъти

16,7

18
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Всеки втори от анкетираните лица живее с родителите си. Самостоятелно
живеят 1/5 от интравенозните наркомани.

Основен източник на средства е родителското семейство. Родителите
осигуряват финансов ресурс на 55% от ИВН. Следващи по значимост финансови
източници са работната заплата (при 30%) и присвояването на пари и чуждо
имущество (фиг.4). Най-често се набавят средства от два и повече източника.
Фиг.4
друго- 5,3%

проституция- 9,3%
присвоява чуждо
имущество и пари- 32%
присвоява пари от
близки- 18,7%
продава семейни вещи24,7%
от приятели- 20,7%

от родителите- 55,3%
пенсия- 2%

заплата-30,7%

Снабдяването с дрога не е предварително планирано и често става “както
дойде”. Всеки пети предпочита да прави това сам.
Интравенозните наркомани, които разчитат на работна заплата най-рядко
прибягват до незаконни и неприемливи начини за придобиване на средствапредпочитат да се обърнат за помощ към родителите.
Половината от анкетираните жени с интравенозна употреба на наркотици
прибягват до проституция като начин за придобиване на средства. Освен това
разчитат на свои приятели и родители.
Фиг.5

в гр упа - 1, 3%
с друг - 8, 7%
сам - 21, 3%
както дойде - 68,7%
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Източници на средства

Снабдяването с наркотици често е свързано с противозаконни действия.
Прави впечатление, че около 40% от респондентите не познават
законодателството, свързано с разпространението и употребата на наркотици
въпреки, че преобладаващата част от тях ( 80%) са имали проблеми с полицията, а
половината (47%) са имали съдебно производство (дело, пробация, присъда).
Фиг. 6
не, нищоне
зная - 18%

слабо познавам
закона - 21%

зная, ко е е
наказуемо - 17%

да, напълно - 22%

зная, ко ето ми е
необходимо - 22%

Най-честият повод за “среща” с правораздавателните органи, анкетираните
са посочили задържане в полицията. Всеки пети е с условна присъда, а с висящо
или прекратено дело са 1/3 от респондентите. Само 13% от анкетираните не са
имали проблеми с полицията, а 3/4 са имали повече от един път.
Отношения с правораздавателните органи
Табл. 2
11. До момента какви
правораздавателните органи?

отношения

задържане

си

имал/а

с

59,3 %

висящо дело

18 %

прекратено дело

15,3 %

пробация

8%

условна присъда

22 %

ефективна присъда

14,7 %

не съм имал/а никакви отношения

13,3 %

Посегателството върху чужда собственост (кражба, грабеж, обир) е причина
за отношения с правораздавателните органи в 63% от случаите. Само 13% от
интравенозните наркомани не са имали контакт с тях.
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Познаване на законодателството

Табл.3

кражба
грабеж
обир
измама
побой
изнасилване
проституция
за дрога
при употреба на дрога
пласиране
при акция на полицията
без лични документи
за справка, проверка

В%
59
12
5
3,3
7,4
1,7
1,7
26
1,7
9,9
0,8
5
6,6

Въпреки проблемите с полицията и наложените съдебни наказания, повече
от половината ИВН се отнасят критично към постъпките си и считат, че наказания
са справедливи и заслужени. От тези, които мислят, че правораздавателните
органи са се отнесли несправедливо към тях най-много са извършителите на
посегателство срещу собствеността и личността, за притежание или употреба на
наркотици (59%). Основни и преобладаващи сред причините за оплаквания са
физическата разправа (“биха ме”) и грубото отношение най-вече в полицията.
Детска педагогическа стая са посещавали 1/3 от анкетираните, най-често
по повод на кражби – 38% и проблеми с поведението- 55% (побой, хулиганство и
др.). За употреба на наркотици са били само трима от клиентите. Заведено дело в
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни са имали 11% от анкетираните
Фиг.7
опит за убийство

2,1

изнасилване

6,4

наркотици

6,4

бягство от училище

4,3

ху лиганс тво

4,3

лошо поведение

побой

10,6

27,7

кр ажб а

38,3

Като се има предвид, че проблемите на обществото и съдебната система с
наркоманите най-често са свързани с посегателството над чужда собственост
(кражби, грабежи, обири), потърсихме причините за тези деяния, поводите за
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12. За какво закононарушение/нарушения?

фиг.8
когато съм изчерпал всички други източници

67

за разходи за лечение

23,4

ко гато има удобенмомент

заради преживяването

36

3

друго

нико га небих откраднал /а

8

15,3

Интравенозните наркомани извършват посегателство върху чужда
собственост най-често в състояние на тежка криза, породена от абстиненция.
Тежкото семейно положение е причина за кражба при всеки пети от
анкетираните.
Фиг.9

бедност 18,3%

заради приятел
13,7%

абстиненция
85,5%

др

уго
-5%

Почти половината от извършилите кражба са направили това след като вече
са били зависими - 47%, но е впечатляващо, че 38% са извършили кражба преди
да започнат да употребяват наркотици.
Реакциите на потърпевшите от кражбите са били различни - от уплаха и
бягство до нападение и физическа разправа. Повечето от извършилите
противообществени прояви считат, че постъпките им са осъдителни, а
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извършването им, както и отношението на анкетираните във връзка с това.
Анкетираните споделят нагласа за такова поведение , когато са изчерпали
всички други източници на средства (67%), както и за покриване разходите за
лечение ( 25%)

съпротивата и ответното нападение на потърпевшите са разбираеми. Всеки пети
приема, че извършената от него простъпка е заслужавала още по-остра реакция.

бих реагирал /а още по-остро

19

и аз бих постъ пил/а така

26, 7

разбираема

прекомерна

57, 5

6

Положение в родителското семейство
По-голямата част от анкетираните са израснали в семейства с двама (64%)
или с един родител (22%). Всеки осми ИВН е живял с баба и/или дядо.
В семействата на анкетираните интравенозни наркомани агресията не е
рядко срещано явление. Почти половината са били потърпевши или свидетели на
физическа и/или вербална агресия.
Табл. 4

В семейството имало ли е :
физическа агресия

не
57

рядко
24

често постоянно
12
6,1

вербална агресия

47

22

19

12

кражби

75

19

4

2

други закононарушения

86

11

2

1

В значителна част от семействата (80%) има прояви на физическа и
вербална агресия, както към анкетираните, така и към други членове на
семейството. Във всяко четвърто семейство е имало случаи на кражба , а в 14%
от семействата други закононарушения.
В семействата, където има извършители на кражби много често има и
вербална агресия ( в над 2/3 от случаите). Там, където се краде често има и други
закононарушения и обратно ( 75%) .
В близкото обкръжение на всеки шести наркоман е имало злоупотребяващ с
наркотици. Почти 90% от анкетираните са живели в обкръжението на един или
няколко злоупотребяващи с психоактивни вещества (алкохол, цигари,
наркотици). Едва един от десет не е имал лош пример в обкръжение, в което е
израснал
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фиг. 10

злоупотребяващ
с алкохол

злоупотребяващ
с цигари

59, 3
56, 7

злоупотребяващ
с наркотици

повече от един
такъв човек

15,3

не е имало
такив а

11, 3
8

Малка част от анкетираните са били
пренебрегнати или отхвърлени от
семейството (24%). Повечето са се чувствали като равни с останалите или
различно, според ситуацията – (58%). Най-често привилегировани са били
материално презадоволените деца. Повече от половината респонденти са били
материално задоволени, а на 1/3 са липсвали материални блага.
Фиг. 12
В родителското семейство бил/а

второ дете
34,7%
пъ рво дете
48,7%

трето дете
12%

поредно дете 4,7%

По отношение на атмосферата и психоклимата в родителското семейство не
би могло да се твърди, че има характеристика, която да отличава семействата на
анкетираните интравенозни наркомани от семейства, в които няма такъв проблем.
Все пак, макар и слабо, в двойките превалират следните характеристики:
l
положителни -топлина, уважение, интерес, подкрепа
l
негативни -напрежение, недоверие, проблемите не се обсъждат, липса на

семейни традиции.
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фиг.11

Анкетираните преценяват, че родителският контрол спрямо тях е бил
недостатъчен или е липсвал в почти 60% от семействата. Категорично се налага
констатацията, че близките не познават приятелския кръг на децата си , точно в
този период на живота им, когато започват употребата на наркотици и
впоследтвие стават зависими.
Фиг.13
80
71,8 %

70
60
50
40
31,2 %

30
26 %

20
10
0

със зависимост

начало на употреба

преди

За повечето респонденти най-значимите хора в детството са били майката
(56%), бащата (19%) и бабата (23%). Към момента на проучването обаче се
констатира значителна промяна по този показател. В отговорите на ИВН се
появява нова група, която има ниво на значимост 12% - това е партньорът
(приятел/ка, съпруг/а). И докато в детството само 4% от анкетираните споделят ,
че не са имали около себе си човек с особена значимост, то към момента този дял е
вече 25 процента.
Фиг. 14.
в детството
56%

в момент а

39%

25%

23%
19%
11%

3%
4%

майка

баща

баба

никой

Загриженост и подкрепа в семейството във връзка с проблема наркомании,
получават 37% от анкетираните. Всеки пети среща негативно отношение и
неодобрение., а за всеки десети от анкетираните, близките не знаят, че има такъв
проблем.
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Родителски контрол

Според отговорите 11% от употребяващите партньори са непълнолетни,
37% са интравенозни наркомани. Сред партньорите, които не употребяват
наркотици 6 % са непълнолетни.
Основен мотив за началото на употребата на наркотици
е
любопитството - 42,5%. При всеки четвърти ИВН употребата е израз на
конформно поведение. („зарибиха ме”,”заради приятелите ми”). Употребата на
наркотици, с цел справяне с проблемите, се установи при 15% от анкетираните.
От скука и недомислие са посегнали към тях 5%. Първата употреба рядко е
свързана с подражание, повлияна от мода или за придобиване на значимост в
референтната група (едва 7% са посочили такъв отговор). Въпреки схващането,
че младите хора посягат към наркотиците поради своята неинформираниност за
последствията от употребата на дрога, само един от ИВН посочва, че причина за
началото на употребата е незнанието и двама, че са продължили, тъй като не са
знаели за последиците.
На въпроса “Защо продължи да употребяваш наркотици?” всеки десети е
отговорил “ и аз не знам”.
И макар причините, подтикнали младите хора да посегнат към дрогата да са
много разнообразни, причините да продължават да го правят са свързани с
въздействието на наркотика, което е видно от фиг.15.
Фиг.15

не знам
11%
защот о съм гл упак ,
неуд ачник - 6%
станах зависим/а
74%
друго 6%

бягство от
пробл емите 5%

Най-големите страхове на почти половината от анкетираните са свързани с
последствията от употребата на наркотика (“свръхдоза” и “смърт”) – 42%.
Немалка част от тях споделят намалено самочувствие и самоуважение ( вземам
наркотик, защото съм “боклук”, “тъпанар”, “неудачник”).
Чувството за страх са загубили 16% от интравенозните наркомани, което се
вижда от отговора на въпроса ”От какво изпитваш най-голям страх?” – „ От
нищо”.
Страхът от загуба на близки хора или на доброто им отношение е водещ за
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Сред партньорите на анкетираните: 61% са пълнолетни, 48% употребяват
наркотици. Тринадесет процента от последните са интравенозни наркомани.
Всеки трети респондент е без партньор/ка.

Значителна част от участвалите в изследването не считат, че могат да
разрешат или да избягат от проблемите си с помощта на наркотика, както и да
бъдат приети от другите заради употребата. Те разбират, че зависимостта към
веществото е основната причина да продължават въпреки тежките проблеми, с
които се сблъскват.
ИЗВОДИ:
l
Основни

мотиви за началото на употребата на наркотици са
любопитството и конформното поведение.
l
Почти всички от анкетираните са живели в обкръжението на един или
няколко злоупотребяващи с психоактивни вещества (цигари, алкохол,
наркотици).
l
В семействата на респондентите агресията (вербална и физическа) е често
срещано явление.
l
Родителският контрол в детството е бил недостатъчен или е липсвал в поголямата част от семействата.
l
Преобладаващата част от анкетираните са имали проблеми с
правораздавателните органи.
l
Голяма част от ИВН са имали противообществени деяния преди да
започнат употребата на наркотици. Една трета от тях са били контингент на
детска педагогическа стая, по повод проблеми с поведението (посегателство
срещу личността и кражби).
l
Участвалите в проучването извършват посегателство върху чужда
собственост най-често в състояние на тежка криза, породена от абстиненция.
l
Интравенозните наркомани, които разчитат на работна заплата най-рядко
прибягват до незаконни и неприемливи начини за придобиване на средства.
l
Тежкото семейно положение е причина за кражба при всеки пети от
анкетираните.
l
Половината от жените с интравенозна употреба на наркотици прибягват
до проституция като начин за осигуряване на средства.
l
Интимните партньори на не малка част от интравенозните наркомани
(17%) са лица под 16 години.
l
Немалка част от респондентите не познават законодателството, свързано
с разпространението и употребата на наркотици.
l
Почти всички извършители на противообществени прояви считат, че
постъпките им са осъдителни и че съпротивата и ответното нападение на
потърпевшите са разбираеми и съответни.
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всеки шести, от участвалите в проучването. Затворът и проблемите с полицията
пораждат страх у всеки десети анкетиран.

Дарина Маркова, педагогически съветник в
ГПЧЕ “Йоан Екзарх” - Варна

За провеждането на изследването бе използван въпросника на Бъс-Дюрки за
изследване на агресията. Въпросникът е разработен през 1957 г. и е широко
използван в практиката. Адаптиран е на много езици, като в годините се
извършват много подобрения и се изработват много негови модификации. Теста
работи много успешно при проследяване ефекта от прилагани корективни
програми. В основата на разработването на въпросника лежи разбирането на
Алън Бъс за агресията, която той разглежда в три измерения: физическавербална, активна-пасивна, директна-индиректна. Заедно с Дюрки разработват
тест, който детайлно и многостранно да изследва личностните нагласи за 7
подтипа агресивност.
ТА – телесна агресия - свързана с насилието като социален проблем
ВА – вербална агресия - свързана с психическото насилие; индикатор за
моменти на слабост; разтоварване на напрежението
ИА – индиректна агресия - гняв, пренасочен върху предмет (трошене,
чупене); проявява се и като инат
ОП – опозиционно поведение – заемане на противоположна позиция;
дълго трябва да бъдат молени, за да направят нещо; обикновено или въобще
отказват да правят това, което им се казва; не търпят да им се казва; дълго се
сърдят; ОП е полезно в нормалните си граници, защото изгражда умение човек да
отстоява позиция и правата си.
АР – агресивна раздразнителност - лесно се афектират от дребни наглед
неща
АН – агресивно недоверие - непрекъснати съмнения, че му/й завиждат, че
говорят зад гърба му/й, повишена мнителност, недоверчивост към другите и към
себе си
РО – ревност и омраза - появява се при липса на обич, чувство на
пренебрегнатост и изоставеност
Към тези скали, авторите на въпросника добавят и още две:
ВСА – вина след агресия - чувство за виновност след извършване на
постъпка, която се самооценява като нередна.
Л – социална желателност - показател за склонност да се прикриват
агресивни действия зад добри намерения; склонност да се изтъкне нещо подобро и желано в собственото поведение. Тя регистрира силата на потребността
на човека да се харесва на другите и да се представя в благоприятна светлина нужда от положително приемане и получаване на одобрение. Индикатор е за
недостатъчна увереност, която блокира искреността.
Изследваните лица оценяват 75 съждения с “да” или “не”, според това, дали
изброените поведенчески реакции се отнасят до него/нея.
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВНОСТТА
СРЕД УЧЕНИЦИ
ОТ 8 – 12 КЛАС

Важно е да се подчертае, че тестът измерва нагласи, а не реално поведение дава ни ориентир в разбиранията на изследваните лица за възможни техни
реакции при определени ситуации. С него може да се изследва накъде е насочена
агресивността на конкретното лице – директно срещу другите или е индиректна.
И ако стойностите на ВА и ТА са високи, а ИА е ниска, тогава е много по-вероятно
агресивните действия да не се отлагат, а веднага намират своя израз. Но
подчертаваме, че това е вероятност! По резултатите от този тест не може да се
прогнозира бъдещо поведение. Нека не забравяме, че поведението на човек
зависи от редица други фактори, които могат да се явят стопиращи или
отключващи определени реакции, в т.ч. и агресивни.
Изследването бе проведено с представителна извадка от 228 ученика и
ученички, което представлява 24,2% от общия брой ученици в гимназията.
(Таблица 1) Приложен бе дирижиран подбор при спазване на следните условия:
·
Броят на участващите в извадката да не
бъде по-малък от 20% от общия брой
ученици на гимназията
·
От всеки випуск и паралелка да
участват пропорционален спрямо общия
брой ученици
·
Броят на участващите момчета и
момичета по випуски и паралелки да е в
съотношение, съответно на реалното им
съотношение в училището (4:6)
·
Участващите в изследването момчета и момичета се избират на случаен
принцип
Резултатите от изследването показват, че обща агресивност на личността
под 50% имат едва 39% от изследваните лица. (Таблица 2)
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Резултатите за всяка скала се изчисляват в проценти, спрямо възможните
точки, описващи даден агресивен стил. Сумата от всички точки, представена в
проценти спрямо общият брой съждения в теста, дава общата агресивна
насоченост на личността. Високите стойности означават готовност за
определения подтип агресивност.

Подробни данни за разпределението на момичетата и момчетата в различните
випуски по степен на обща агресивност на личността дава Таблица 2а:
Таблица2а:

Данните от изследването показват, че съотношението между децата с обща
агресивност на личността до 50% и над 50 % е 4:6. Подобни високи стойности не
бива да се пренебрегват, независимо от факта, че общата личностна настройка
към реакция с агресия може да не се проявява реално по някой от изброените
начини; че наложени правила и норми на поведение действат като регулатор и
„спирачка” на желаната реакция, Те задължително трябва да приковат
вниманието ни, тъй като колкото повече стойността на общата нагласа към
агресия се доближава до максималните 100%, толкова по-голямо усилие ще е
необходимо за конкретното дете да се подчини на нормите и правилата за добро
поведение и да не я изяви. И вероятността да не се съобрази с тях и да прояви
агресия по някаква форма е много по-голяма.
Развиването на социални умения, свързани с приемане, оценка и справяне с
житейски ситуации, дават на момичетата и момчетата в тази възраст не само поширок личностен кръгозор и зрялост, но и реални практически знания как да се
справят с възникващото у тях напрежение, недоволство или неодобрение към
хора или ситуации от техния живот.
Получените общи резултати (Таблица 3) не показват някаква определена
тенденция с възрастта,
Табли ца 3 :
отно сно промяна на
Обща
агресивност
на
личността
в%
нагласите за агресивно
по випуски
поведение. Те не подкрепят
предположението, че с
нарастване на възрастта
55,3
55,4
51,8
51,9
51,4
агресивността намалява.
Н а й - в и с о к и р е зул т ат и
показват учениците от 9-ти
и 11-ти класове, а най-ниски
8 кл
9 кл
10 кл 11 кл 12 кл
– учениците от 8-ми клас.
Последното може да бъде
обяснено и по-голямата
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Стойности, по-високи от 50% информират за повече или по-малко изразена
нагласа за агресивно поведение, независимо дали и под каква форма би се
проявило то. Такива са стойностите за 61% от анкетираните ученици. За почти
30% от тях нивото на обща агресивност е между 50 и 60%. Следва да се обърне
специално внимание, обаче, че за 32% от анкетираните ученици тези стойности са
по-високи от 60%, а при 7% от тях- по-високи от 70%.

Намаляващият брой постъпки в по-горните класове, свързани с прояви на
агресия, се оказва по-скоро резултат от по-голям самоконтрол по отношение
спазване на правила, отколкото промяна в нагласите за реагиране с агресия.
Като цяло момчетата показват по-изразена цялостна нагласа да реагират с
а г р е с и я ( Та бл и ц а 4 ) .
Разликата в нивата между
Табли ца 4:
момичета и момчета, обаче,
Обща агресивност
не е голяма. Тя най-често се
момчета/момичета -по випуски
движи около 3%.
58,8

56,9

В н а гл а с и т е с и ,
54,0
момичетата биха искали да
53,1
52,4 52,6
52,2
51,5
51,4
упражнят агресия почти
Ж
50,1
М
тол ко ва , кол кото и
момчетата. Фактът, че това
не се случва толкова често
8 клас
9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
показва по-големите
с п о с о б н о с т и з а
самоконтрол при момичетата. Тези данни ни информират също и за това, че
тенденцията, която се наблюдава в обществото за засилване на агресивността при
момичетата може от една страна да се дължи на тенденция за повишаване на
общата агресивност под влияние на различни социални фактори, а от друга – на
дефицит на достатъчно добре развити социални умения и проблеми в
ценностната ориентация.
Момчетата и момичетата по различен начин са склонни да проявяват
агресивността си (Таблица 5). В разгледаните типове агресивно поведение се
вижда, че за някои от тях няма особена разлика между нивата, които показват
момичетата и момчетата.
Табли ца 5:
Това се отнася за т.нар.
Общи стойности по типове агресия
Агресивно недоверие (АН)
– ' п р ед п а з л и во с т п р и
73
69
приемане на любезности и
62
59 57
57
положителни оценки или
53
52 5353
48
44
съмнение за неизказани
41 43
38
36
Ж-%
негативни мнения и оценки
M-%
от страна на другите за мен'.
Почти равностойни са
момичетата и момчетата и в
ТА
ВА
ИА
АР
АН
РО ВСА ОП
преживяваното чувство за
вина след проявена агресия
(ВСА). За отделни скали от изследването, обаче, има, и то съществена разлика в
стойностите Момчетата в много по-голяма степен са склонни да реагират с
телесна (ТА) и вербална (ВА) агресия, в сравнение с момичетата, и са склонни
повече да задържат и фиксират негативните чувства и оценки за другите (РОревност и омраза). Всъщност най-голяма разлика между момичета и момчета има
по отношение на нагласата да се прояви физическо насилие (телесна агресия) –
36% за момичетата и 57% за момчетата.
За момичетата са по характерни и в по-голяма степен очаквани други форми
на агресивно поведение, като индиректна (пренасочена) агресия (ИА), агресивна
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склонност на осмокласниците да дават социално приемливи отговори, т.е. такива,
които биха ги представили в по-добра светлина пред другите (възрастните).

Интересно е да се проследи как се съотнасят помежду си и как се променят с
възрастта нагласите за различните типове агресивно поведение.
От таблицата (Таблица 6) е видно, че най-големи са стойностите на
вербалната агресия (ВА). Те варират около 70-те% и макар с известни колебания
остават същате за целия проследяван възрастов период.
С относително високи
Т а б л и ца 6 :
стойности и също така без
Типове агресивно поведение гол е м и кол е б а н и я з а
разпределение по випуски
различните випуски е и
75,0
агресивната раздразнителност
70,0
(АР). Със стойности около и
ВА
65,0
над 50-те%, и с известна
ИА
60,0
тенденция към покачване на
АР
55,0
ТА
стойностите е нагласата за
АН
50,0
индиректна агресия (ИА)ОП
пренасоченат а агре сия.
45,0
ВСА
Тенденция за намаляване има
40,0
РО
при опозиционното поведение
35,0
(ОП) – в процеса на израстване
30,0
момчетата и момичетата 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
стават по-кооперативни и
склонни да приемат позицията на другия (авторитета). Прави впечатление не
дотам високите стойности (в сравнение с тези на останалите показатели) на
преживяваното чувство на вина след проявена агресия по каквато и да е форма.
Това, разбира се, може веднага да се обясни с 'бунтарския' период в който се
намират тинейджърите, търсейки себе си и своето място в света на възрастните.
Със сигурност, обаче, за нас това трябва да е знак, че е нужно да продължаваме да
възпитаваме у тях ценностите на толерантното общество и развиваме умения за
общуване.
Тази методика не измерва и не прогнозира каква е вероятността за коя да е от
нагласите за вид агресивно поведение да се прояви като реално поведение. От
практиката, обаче, знаем, че в поведението на подрастващите най-често
присъства вербалната агресия и в много по-малка степен – телесната. И това има
своето обяснение. Тъй като телесната агресия има реално видимо увреждащо
въздействие върху обекта на агресията, което е в противоречие с общочовешките
ни ценности, повече усилия ще бъдат полагани за недопускането й. Степента на
агресивна раздразнителност в този смисъл, е 'маркера' за кипящото желание за
противопоставяне. Много по-предпочитано се явява поведение, което не оставя
физически следи, макар да не е по-малко директно – вербалната агресия,
агресивното недоверие, опозиционното поведение. Затова и тези типове
поведение са най-често срещаните в ежедневието. Има моменти, обаче, когато
желанието за упражняване на физически акт на насилие срещу някой е много
силно, и в същото време е налице стремеж да не се нарушат установени правила
или да не се противопоставиш на даде авторитет. Тогава агресията се пренасочва
към друг обект. Налице е индиректна агресия – чупене, блъскане на предмети,
хвърляне ... - и тя се проявява много по-често от телесната агресия. Както за
телесната, така и за индиректната агресия при тинейджърите може да се каже, че
са по-често проявяващи се в поведението им, в сравнение с възрастните. Тяхната
личностна и социална незрялост, в съчетание с особеностите на възрастта,
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раздразнителност (АР) и опозиционно поведение (ОП).

Във въпросника е включена и скала, наречена скала на 'Лъжата'. Всъщност
тя измерва т.нар. социална желателност на отговорите – доколко изследваното
лице дава такива отговори, които биха го представили в по-добра светлина пред
другите. Скалата за социална желателност на отговорите не показва къде е
изкривена информацията. По нея, обаче, можем да съдим за общата достоверност
на данните, които получаваме от другите измервани показатели.
Както е видно (Таблица 7)
Таблица 7:
общите стойности за различните
Социална желателност на отговорите
випуски се движат между 42% и
43% - стойности, които са под 50% и 55,00 %
предполагат достоверност на 50,00 %
информацията, която ни дават 45,00 %
47
М
д р у г и т е п о к а з а т е л и н а 40,00 %
43
42
43
42
Ж
изследването. Единствено за осми 35,00 %
общо
клас тази стойност е 47%. Това е 30,00 %
напълно очаквано и обяснимо, тъй 25,00 %
като по-малките ученици в по- 20,00 % 8 клас 9 клас 10 клас 11 клас 12 клас
голяма степен имат нужда от
одобрението на по-възрастните и
при тях желанието да се представят в 'по-добра' светлина е по-силно. Аналогично
може да се тълкуват и разликите в стойностите на момичета и момчета, където
социалната желателност на отговорите при момичетата е по-изразена, в
сравнение с тази на момчетата, при това, на места -чувствително.
Въз основа на проведеното изследване, можем да направим няколко основни
извода, валидни за учениците и ученичките от ГПЧЕ :Йоан Екзарх”:
l
Налице

са повече или по-малко изразени нагласи за реагиране с някаква
форма на агресия (независимо каква), като у близо една десета от учениците,
готовността за подобна реакция е много висока.
l
С нарастване

на възрастта не се променя в особена степен желанието за
агресия. По-малкия брой наблюдавани агресивни реакции у по-големите ученици
е по-скоро резултат от по-съвършено действащи механизми за контрол на
поведението, отколкото на промяна в нагласите.
l
Няма също така и голяма разлика между момичета и момчета в желанието

за агресия като цяло, макар при момчетата то да е по-изразено.
l
За момичетата и момчетата най-изразена е нагласата за проявяване на
вербална агресия
l
Успокоително

е, че телесната агресия се нарежда на пето място след
индиректната агресия, агресивната раздразнителност и опозиционното
поведение. С изключение на последното, нагласата за което с възрастта намалява,
другите запазват в общи линии нивата си. При нагласата за насочване на
агресията към друг обект, се наблюдава дори леко се повишаване.
l
Момчетата в много по-голяма степен проявяват готовност да реагират с
вербална и най-вече с телесна агресия, в сравнение с момичетата. Последните, от
своя страна 'водят' по отношение на своята готовност за индиректната
(пренасочена) агресия, агресивната раздразнителност и опозиционно поведение.
l
Направеното изследване затвърждава убеждението ни, че превантивната
работа за справяне с агресията си остава важен момент в учебно-възпитателната
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обуславят наличието на много по-малко задръжки в сравнение с възрастните.

Ценно би било в бъдеще да се проведе още едно подобно изследване в
гимназията, като се сравнят получените резултати. По този начин ще се измери
ефективността от провеждани дейности в училището, насочени към
намаляванията на агресията в училище.
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дейност в училище и в семейството. Тя трябва да даде възможност на децата да
формират и развият у себе си ценности и умения за толерантно приемане и
отношение към света и човешките взаимоотношения; за справяне с възникващи
противоречия и умения да отстояват позицията си.

П Р Е В А Н ТИ В Н И
С ТР А ТЕ ГИ И

независимо...

Съдържание

МОБИЛНАТА РАБОТА С ЮНОШИ
В ЕВРОПА
Из “Концепцията Мобилна работа с юноши
- п е р ес п е кт и в и з а Б ъ л г а р и я ” - I S M O
(Международно дружество за Мобилна работа
с юноши)

1. Изходна позиция: деца и юноши на улицата
Днес в почти всички райони на Земята има деца на улицата. До преди
няколко години те бяха смятани – от гледна точка на Европа и на Северна Америка
– за проблем само на развиващите се държави в Латинска Америка, Африка и
Азия. Днес дискусията за съществуването на деца на улицата в САЩ, Канада и в
европейските страни, както и в бившите съветските републики, не може да бъде
избегната. Всеки, който наистина иска да ги види, ги намира както в централните
части на градове като Ню Йорк, Мадрид, Букурещ, Неапол, Москва, Кьолн,
Марсилия и Варшава, така и в гетата или в упадналите квартали със стари сгради.
Понятието „деца на улицата” внушава висока степен на хомогенност на
сравнителните белези, които обаче не могат да бъдат потвърдени от науката. Това
важи както за индикатори, които се отнасят до житейските ситуации, културната
среда и „кариерите”, през които децата трябва да преминат по пътя на тяхната
социализация на улицата, така и за съответните житейски ситуации и начините за
справяне с тях .
Организацията за помощ на децата към Обединените нации определя
предполагаемия брой на децата на улицата по целия свят на около 80 до 100
милиона (UNICEF Германия 1992). В тази статистика са включени млади хора на
възраст до 18 години, за които улицата в най-широкия смисъл на думата се е
превърнала в основна житейска среда и които не получават съответната защита.
Понятието „улица” включва и запустели или срутени сгради, респективно
жилища. От всичките тези 30 милиона деца, според данни на UNICEF 40 милиона
от тях са само по улиците на градовете в Латинска Америка, другата голяма част
се разделя между Азия и Африка и една малка част между САЩ и Европа.
Въпреки, че почти в целия свят се говори за „деца на улицата”, няма
общоприета от всички, дефиниция на този социален проблем. Тогава как да
станем по-съпричастни на този феномен? Предлагам да използваме една
дефиниция от гледна точка на практическия професионален опит.
Дългогодишният опит на Мобилната работа с деца и юноши в риск, за които
улицата беше, респективно е, важно място за социализация, очертава една
дефиниция, която се използва най-вече за ситуацията в Европа. Една
изследователска група на Съвета на Европа в Страсбург публикува още през
1994г.:
„Децата на улицата са деца под 18 годишна възраст, чиято среда, на живот, за
кратък или по-дълъг период от време, е улицата. Тези деца живеят местейки се от
място на място и тяхната група от връстници или другите им контакти са на
улицата. Официално тези деца живеят или при родителите си или в някоя
социална институция (Помощ при възпитанието, Юношеска психиатрия, други
дружества). При това е много характерно, че те имат ограничен контакт или
въобще нямат такъв с всичките тези лица, които са отговорни за тях, като
например възрастни, родители, представители на училищата, на институции за
подпомагане на юношите и на социалните служби” (Council of Europe 1994г.: 23).
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Валтер Шпехт

2. Възникването на Мобилната работа с юноши
Мобилната работа с юноши е търсеща и ориентирана към социалната среда
концепция за консултиране на юноши. Осъществява се в рамките на социалната
педагогика и на социалната работа, като се работи в група или с индивидуални
случаи. Мобилната работа с юноши е насочена към квартала, и социалната среда.
Нейната цел е да предотврати или да обърне хода на процесите на изолиране
на юношите. При това тя се стреми да използва ресурси и силата на самопомощта
за решаването на социални проблеми в общността и за (намирането на
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Ако следваме тази дефиниция, то това означава, че трудното разграничение
между деца (в Германия до 14 години) и на юноши (в Германия 14 до 18 годишни)
е отстранено. Така юридическото разграничение не се покрива с фактическата
житейска ситуация, с която се сблъскват подрастващите.
Освен това определението съдържа и ясни указания за това, че има хора,
които са отговорни за това, че юношите живеят на улицата. Тези хора обаче не
могат или не искат да изпълняват задълженията си. Това е близо до заключението,
че за детето, което живее в предимно незащитената среда на улицата, трябва да
бъдат положени нови усилия, за да му се обърне внимание и да се организира
предоставянето на помощ.
Общо, може да се каже, че децата на улицата често търсят отчаян изход в
употребата на наркотици, в кражбите, в проституцията, в насилието и в
търговията с наркотици, за да могат да преодолеят преживяно отхвърляне,
равнодушие или безскрупулно използване, насилие, изкушение или изолиране.
Много деца са принудени да работят тежко, без да получават нищо за труда си.
Често чрез тайфите или уличните банди, търсят заместител на семейството,
място, където могат да избягат от психическия или емоционалния стрес, система
за преживяване, която им гарантира сигурност и защита. Нещо, което много често
им е липсвало в досегашния живот. Те живеят или сами или в клики и банди.
Много често са недохранени, в лошо здравословно състояние или гладуват още от
раждането си. Липсва им внимание, защита, възпитание и образование – и найвече любов.
За много деца и юноши улицата изпълнява едновременно функцията на
жилище и на месторабота. Почти винаги без благоразположението и подкрепата
на възрастните, те трябва ежедневно да се сблъскват с новото, и доколкото могат,
да водят борба за оцеляване. Това важи, както за деца и юноши, които понякога се
виждат със семействата си, така и за тези, които са изоставени напълно. „Когато
се събуждат сутрин те още не знаят, откъде ще си намерят нещо за ядене и дори,
дали въобще ще намерят нещо. В тяхното ежедневие те трябва да приемат всичко
така, както се е случило, колкото и ужасно да е то. Те не могат да правят планове за
бъдещето си, не могат да отложат задоволяването на техните нужди ... понякога
дори не знаят откъде идват и накъде са тръгнали” (Agnelli 1986:32).
Сравнено с преживените преди това в семейството лишения и насилие,
животът на улицата е едно значително облекчение, а след определено време се
превръща и в „нормално състояние”. Но това не трябва да се разбира в смисъл, че
съществуването на улицата е една радостна алтернатива, както се описва в някои
романтични представи за детството на улицата. Преживяното на улицата
обаче,създава същевременно и едно субкултурно пространство със своеобразен
облик. Животът на улицата, като място, на което се „случва нещо”, където се
очаква и се изживява напрежение, възбуда и „екшън” може дори да събуди силно
възхищение.
Съществуването на улицата без защита от страна на семейството или на
други представлява едновременно нарушение на всички човешки права, на
прехрана, на дом, на здраве, на образование и на свобода – но разбира се, среща се
трудността, че не може да бъде установен само един фактор, който е причина за
това.

2.1. Трудни житейски ситуации и трудното поведение на младите хора: Как
обществото трябва да се справя с това?
Причините за възникването на Мобилната работа с юноши днес, 39 години
след първите социално-педагогически опити за прохождане в квартала на
Щутгарт – Фрайберг (1967 г.), не са много по-различни от тогавашните. Почти във
всяка община, във всеки град, винаги става дума за особени юноши, трудни,
имащи нужда от внимание или млади хора с деликвентно поведение.
Основният въпрос от тогава си остава същия и днес вече придобива
глобални измерения:
Трябва ли да се погрижим за тези бездомни, бедни, необразовани,
извършващи насилие, ощетени, криминално проявени, болни, недохранени,
презрени, взимащи наркотици, провокиращи, екстремистко ориентирани деца и
юноши или да ги изолираме чрез незачитане, наказание, репресия и все повече
държавен потенциал за санкциониране? Дали юношите с девиантно и
делинквентно поведение (пънкари, скинари, гангстери, клики, младежки банди,
юноши, взимащи наркотици, хулигани и т.н.) биват определяни като
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дългосрочни решения). Днес различаваме две форми на Мобилна работа с
юноши: Концепция, ориентирана към работата с общността, която възникна в
големите гета („квартали без възможности за социално развитие”) и дейност,
която е ориентирана по-скоро към отделни части на града или целеви групи в
оживените центрове на големите градове. В началото Мобилната работа с юноши
започна под формата на работа с общност.
Развитието на концепцията на Мобилната работа с юноши през 60години в
Германия ни връща към дискусиите с американски автори и към проекти за
работа с делинквентно действащи младежки улични групи и улични банди (street
work, street corner work, street gang work, street club work), както и до работата с
общността (Shaw and McKaay 1942, Spergel 1966; Miller 1986, подробно по
темата: Specht 1979).
Практическата професионална мобилна работа с юноши в Германия е
започната от Дяконията на Евангелистката църква през 60-те години на 20 век.
Концепцията е взета от Чикагската школа, развита от (Shaw and McKay) в САЩ
през 20-те години (area approach). В Германия обаче Мобилната работа с юноши е
свързана и с традицията на работата с общността в Холандия (сравни
„категорийна“ работа с общността от Bolz/Boulet 1973). През 60-те години, по
време на фазата на западногерманската урбанизация, в края на градовете бързо
израснаха нови строежи, но социалната инфраструктура, най-вече за юношите,
беше пренебрегната значително. През този период това се отнасяше и за много
други европейски държави.
Рокери, правещи негативно впечатление, младежки клики и банди, които
правеха проблеми на публични места и които привличаха общественото
внимание към себе си, бяха предизвикателство не само за полицията и за
съдилищата за непълнолетни, но и за социалната работа и социалната педагогика.
Така се случи, че началото беше поставено от Евангелската общност в Щутгарт, и
от 1967 г. концепцията на Мобилната работа с юноши – заимствана от САЩ и
адаптирана към проблемите в Германия – се прилага като успешна концепция за
практическа социална работа и работа с юноши. Присъединиха се и други
неправителствени, а по-късно и правителствени организации.
В средата на 70-те години бяха създадени и извън Щутгарт – в провинцията
Баден Вюртемберг – други проекти и организации на Мобилната работа с юноши.
Днес в Баден Вюртемберг, в 94 града и общини, има центрове на Мобилната
работа с юноши, а на територията на Федералната република центровете са около
1200, считано от края на 90-те години, тя се разви и в новите федерални
провинции.

2.2. Концепция на методите на Мобилната работа с юноши
Концепцията на мобилната работа е съставена от четири взаимосвързани
области: Индивидуална помощ, работа на терен, работа в група и работа с
общност. Характерно за Мобилната работа с юноши е, че всичките четири
работни области са свързани концептуално една с друга.
2.2.1.Индивидуална помощ
В работата с индивидуален случай, първоначално Мобилните социални
работници с юноши са отговорни за всички проблеми, които юношите им
споделят и ги разглеждат в контекста на ориентираната към ежедневието
консултативна дейност (Thiersch 1992). Това е следствие от опита, показващ, че
юношите се доверяват само тогава, когато вече са на лице изградени доверителни
отношения. Юношите избират възрастните, които да им помогнат да се справят с
трудностите не според тяхната официална компетентност, а според случайности,
които им се разкриват и предоставят в ежедневието. Затова Мобилните социални
работници се сблъскват с множество теми в рамките на първия контакт и чак при
втората крачка става ясно, дали да се установи например контакт с институции,
даващи съвети за погасяване на дългове или предоставящи помощ за
преодоляване на проблем с наркотиците. В индивидуалния случай това се
изяснява по време на последващия консултативен процес и според желанията на
юношите. Личната консултация включва, както кризисна интервенция, така и
дългосрочна консултация – доколкото е необходимо. Това означава, че
многостранните проблеми на юношите трябва да се разглеждат от гледна точка на
тяхната индивидуална житейска ситуация и трябва да се разработят съответните
помощни процеси. В случаите, когато за отделния юноша има други младежи,
приятели, клика, банда, които имат много голямо значение за него, те –
изследвани систематично – трябва да бъдат интегрирани в помощния процес.
Работата с група или работата в клуб предлагат необходимите рамки за това. Това
означава, например, че приемането на мобилния социален работник в качеството
му на групов педагог, му дава първоначален достъп или поне подпомага достъпа
му до отделния юноша.
Предлагането на индивидуална или групова консултация се отнася преди
всичко за следните области: семейство, училище, образование, клика, работа и
безработица, легална или нелегална употреба на наркотици, регулиране на
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„застрашени” или ”застрашаващи”?.
Решаващ за това, дали да бъде избран социално-педагогически метод или да
бъдат предприети репресивно-контролиращи действия, е фактът кое определение
се е наложило в общество за младежка политика. Помощ или контрол, внимание
или изолиране са двойките антоними, които често бурно се обсъждат. В много
случай се стига до една комбинация от двата вида, особено, когато са били
нарушени закони. Юношите с девиантно поведение провокират конфликти, но и
жертви. Междувременно, и училищата започнаха да съобщават за все повече
насилствени прояви на юноши, които без съмнение вече са по-груби и брутални.
В настоящата дискусия това води все повече до поощряване на
преустройството на училищната социална работа и до все по-силно
сътрудничество на Мобилната работа с юноши с училищата за постигане на
общия интерес – предотвратяване на социалното изолиране на младите хора. Тъй
като изолирането често върви заедно със стигматизацията, то целта на Мобилната
работа с юноши е и предотвратяването на процесите на стигматизация и по
възможност започването на процеси на рестигматизация. При това Мобилната
работа с юноши разчита на доверието и доброволността на юношите, на които
представя предложения за развитие, „функционални еквиваленти” (Шпехт 2006
г.) и възможности за справяне с живота, без да нарушават законите. Проблемната
възраст най-често е между 12–19 години. Понякога и младежи под или над тази
възраст са целевата група на Мобилната работа с юноши.
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дългове, сексуалност и опасност от заразяване с вируса на СПИН. Към това се
прибавя и особено значимия за юноши с деликвентно поведение, болни или
наркозависими юноши, контакт с институции, лекари, клиники, организации,
поемащи разходи, полиция и съдебна система, затвори и жертви (Областна
съвместна работна група 1997 г.)
2.2.2. Работа на терен (Street Work) – работа, свързана с търсенето на
юношите
Работата на терен като професионален начин на работа на социалната работа
и на социалната педагогика, води началото си от САЩ. Там, в края на 20-те
години, най-вече в големите градове, във връзка с покачващата се юношеска
престъпност са били разработени съответни социално-педагогически програми.
За типични целеви групи на тази отделена от социалните организации помощна
форма, която се намира директно на улицата се е смятала youth gang, това е
свободно структурирана юношеска улична група, клика или младежка банда. В
определена степен социалната работа била преместена и вече се осъществявала
на местата, където юношите се срещат или където се събират. През годините са
използвани следните термини за тази амбулантна консултативна дейност: street
corner worker, street gang worker, area youth worker, outreach youth worker, street
club worker и field worker.
След 2-та Световна война започват да се практикува такава работа на терен в
почти всички западноевропейски държави, в Африка, Азия, Латинска Америка и
в Австралия. Ще спомена няколко примера за термини от Европа: във
Великобритания са наричали работата на терен „Detached Youthwork“ или
„Outreach Youthwork“, в Холандия „Street Corner Work“, в Швейцария
„Gassenarbeit“ (работа в малките улички) или „Мобилна работа с юноши”, във
Франция се говори за „Travailleurs de la Rue“, а в Австрия и Германия както Работа
на терен, така и Мобилна работа с юноши. След глобалната политическа промяна
през 1980/1990г. се появява работа на терен и в източноевропейските държави.
Работата на терен е методологична концепция, която, от гледна точка на
Мобилната работа с юноши, се нуждае, от една страна, от местно и насочено към
общността внедряване в социалната среда, а от друга страна, трябва да има нещо
конкретно, което да предложи на юношите: Хора, които имат време за тях;
телефон, за да могат да се свържат с институциите или да питат за работа; чаша
кафе; душ; място, където юношата може да намери спокойствие; приемна, където
да могат да бъдат преодолявани кризи, както и място за обмен на идеи за
организация на свободното време, за подкрепа на желанието им за собствено
помещение в квартала или програми за социални контакти с други юноши.
2.2.3. Работа с група – работа с клики
Мобилната работа с юноши възниква и като практическа критика към
изцяло индивидуализирания подход в помощта за юноши. През 60-те години, а и
днес понякога, ролята на връстниците като инстанция за социализация,
едновременно с родителите и училището, не се интегрира продуктивно във
формите на реакция на Помощта за юноши. Мобилната работа с юноши се
обръща към вече съществуващите клики (тайфи) и неформални групи, защото
тези образувания имат основно значение не само за формирането на представите
и поведението, но и за преодоляването на предизвикателствата на развитието на
децата и юношите.
Понятието клика се използва често като синоним на понятията peer или peergroup и определя един тип неформални групи, които могат да бъдат описани като
„предсказуемо образувание, в което нуждите и преживяванията имат предимство.
Принадлежността има по-скоро повърхностен характер и не е обвързана с
формални правила. Възможно е неформалните структури да имат признаци за
вътрешна йерархия, но се ръководят само от непосредственото влияние на
принадлежността към кликата” (Liebel 1991:304-312). Кликите показват, на първо
място, признак за локална ориентация в социалната среда и затова се различават
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от субкултурните групи, които са формирани отворено и пространствено
неограничено и много често се образуват въз основа на различна музика или
начин на живот.
Кликите, в тяхната социална структура, са характерни „с равенство в
отношението един към друг” (Krappmann 1991:364). По това те се различават от
юношеските банди или gangs, които имат йерархична социална структура на
водачи и на водени.
Много преди изследванията насочени към юношите в Германия да започнат
да се занимават с кликите, в САЩ вече бяха изследвани бандите и най-вече
младежките банди. Традицията се връща много назад до предишните разработки
на Чикагската школа за социално-екологичното изследване на престъпността и до
класиката в изследването на бандите „Thegang“ (Thrasher1926).
Днес има форми на преживяване, при които групата на връстниците,
(тайфата) кликата има много важно значение. Въз основа на растящата
индивидуализация и на все повече нарастващата загуба на ориентация на
юношите, днес кликите се описват често като „значими за оцеляването,
централни инстанции за социализация” (Ferchhoff 1990:72).
Това важи най-вече за случаите, в които, семейството не могат да бъдат
задоволени в достатъчна степен основните нужди. Освен това при кликите играе
роля и аспектът на териториалното предпочитание или налагане, завладяването
на един „turf”, на суверенна област на кликата или на бандата в жилищен квартал
или градска част. Това важи най-вече в случаите, когато има няколко враждуващи
клики.
Мобилната работа с юноши се занимава концептуално с тези факти в
рамките на нейната работа с група или в клуб и подкрепя многостранно социалнопространствените процеси на заселване на юношите в квартала. В тази подкрепа
е включено например създаването на места за срещи през свободното време
(клубове, юношески центрове, достъп до общински центрове, Drop-ins и др. В
контекста на групата се учи и отучва съвместно и се провеждат социални
дискусии. Юношите чувстват групата не само като източник на признание и
сигурност, но и като стабилизиращ коректив, когато тяхното поведение не бъде
одобрено от кликата. Така кликата е едно социално място, което предлага
принадлежност, доверие, статус, ориентация и респект и по този начин се
задоволяват основни човешки нужди. Най-вече родителите и представителите на
контролиращите социални инстанции често смятат, че кликата, групата, бандата
може да примамва към отклоняващо се поведение.
Това е вярно и точно поради тази причина Мобилната работа с юноши
насочва вниманието си върху положителните качества и ресурси на членовете на
кликата. В тяхното продуктивно многообразие на социално приемливи видове
поведение, те могат да бъдат един силно действащ коректив за отклоняващото се
поведение на отделни членове на групата. Така Мобилната работа с юноши се
намира в противоречие с репресивно-контролиращите форми на подход към
проблемните на девиантно и делинквентно проявени улични групи. Споменатите
основни човешки потребности в много случаи не се задоволяват в достатъчна
степен в контекста на ежедневното социално обкръжение на юношата (училище,
професия, работа) и затова той се нуждае от заместител, който кликата или
групата му осигуряват.
Именно този потенциал на юношеските групи насочва Мобилната работа с
юноши към избора им за изходна точка на педагогическите процеси и
използването им в подкрепа на отделния юноша, който се намира в трудна
житейска ситуация. Затова е нужна дългосрочна работа за изграждане на
взаимоотношения, която да се осъществява под формата на атрактивни
предложения за прекарване на свободното време, „функционални еквиваленти”
(виж горе) и систематична работа с група (Häberlein,V./Klenk, 1997:124-132).

2.2.4. Работа с общност
Тъй като интеграцията и изолирането, приемането и отхвърлянето,
възникването на проблема и решението често се намират в непосредствена
близост до младите хора, то Мобилната работа с юноши определя работата с
общността като основен свои приоритет. Тя се вдъхновява от американските
образци, като например, от работата на Saul Alinsky (1973г.) и от концепциите за
активираща и конфликтно-ориентирана работа с общността на Bahr/Gronemeyer
(1974), но и от аналитичните подходи към общността, които са били
практикувани още в края на 19 век от Движението на Зетлемент (Müller 1988).
Чрез анализ на социалната среда, освен местните нужди се определят и
възловите точки на Мобилната работа с юноши, които след това се обхващат
тясно в план за подкрепа юношите (сравни Specht 1979, 1980 und 1992). Към
ориентацията към общността на Мобилната работа с юноши спада и това, че
съществуващите на местно ниво предложения се събират на едно място, в
общността мрежа на институциите, и се създават необходимите за това комитетни
структури, като например, работни групи в отделните части на града. Чрез
присъствието в общността, чрез един кабинет в качеството му на приемна в
квартала или чрез помещения за кликата се създава предпоставка за установяване
на контакт с гражданите. Извън работата с юношите и семействата, жителите на
квартала или на общината са адресати на целеви действия, които могат да
помогнат да се подобри социалната атмосфера или да се стигне до продуктивно
разрешаване на социални или политически конфликти. В тази връзка много
важна роля играе развитата през 1985 г. в моделния проект „Hallschlag”
концепция на „лаиците консултанти”. Юноши, които са били в риск преди време
или ангажирани доброволци от квартала, по време на социално-педагогическия
процес, се превръщат в положителни модели за по-млади клики, респективно
членове на клуба и стават както протагонисти за интересите на юношите, така и
една инстанция за демократичен контрол на социалната работа.
3. ISMO
ISMO „International Societ for Mobile Youth Work“ в гр. Щутгарт доразви
тази учебна концепция през годините и на международно ниво, практически с
помощта на други специализирани организации за помощ на юношите и
теоретично с помощта на университетите. От 1996 г. развива дейността си и в
Източна Европа. 1998г. в Санкт Петербург се проведе 7-ят Международен
симпозиум за Мобилна работа с юноши, при който стана ясно, че бившите
комунистически държави имат остра нужда от квалификация в тази област. От
тогава бяха проведени в 7 руски града, така и в София, Братислава, Будапеща,
Миколайки, Чешки Тешин и в Талин лекции, семинари и курсове. Планирани са и
още такива.
През 2003 г. в Лимуру/Кения беше проведен 8-ят Международен симпозиум
за Мобилна работа с юноши (ISMO 2004 г.).
Основната концептуална цел е ориентирана към създаването на проекти и
мрежи, ориентирани към средата на живот на деца и юноши в риск. Става дума за
мобилизация на съответната местна общност при спазване на Конвенцията на
ООН за защита правата на децата и най-вече за събуждане и засилване на
обществените граждански сили, които да доведат до продължително,
продуктивно и солидарно развитие на децата и юношите в риск. Ежедневната
атмосфера, социално-екологичната среда, в която растат децата и юношите в
риск, и наличният социален потенциал, трябва да бъдат повлияни положително в
интерес на младите хора, и да се предизвикат процеси на интеграция. Хората,
които живеят там трябва да дадат на изолираното дете или юноша не само
сигурност, признание, защита, принадлежност и уважение, но да му предложат и
ориентация и да определят критично-солидарни граници.
При това концепцията на Мобилната работа с юноши се представя и
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предлага на базата на теорията и практиката на международната социална работа
и социална педагогика, на релевантни за практиката теми в цяла Европа – макар и
понякога да се използват различни понятия – на фона на социалните,
екологичните, културните и правните рамкови условия на съответните държави.
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МОБИЛНАТА РАБОТА С
ЮНОШИ–ПРИЛАГАНЕ НА ФОРМИТЕ И
ПРИНЦИПИТЕ НА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ
Матиас Ройтинг
Из “Концепцията Мобилна работа с юноши
- п е р ес п е кт и в и з а Б ъ л г а р и я ” - I S M O
(Международно дружество за Мобилна работа
с юноши)

В концепцията на Мобилната работа с юноши, както е била разработена от
Валтер Шпехт (сравни най-вече Specht 1979; Keppeler/Specht 2005), четирите
форми на работа – работа на терен, индивидуална помощ, работа с група и работа
с общност – играят основна роля. Но не само въпросът „Какво трябва да се
направи?” е от основно значение за качеството на практиката на Мобилната
работа с юноши. Това „Как?” се конкретизира в практиката чрез ръководни
принципи за действие, които могат да бъдат изведени от теоретичните основи на
концепцията. В тази статия трябва да бъде представено обобщено, как в
практиката в Германия се определят по-точно формите и принципите на
Мобилната работа с юноши. Затова са използвани годишни доклади, писмени
концепции и документи на институции, както и резултати от размяната
на опит
1
със специалисти на Мобилната работа с юноши в Баден – Вюртемберг.
1. Прилагане на формите на работа на Мобилната работа с юноши
Първо трябва да бъде описано как практикуващите Мобилна работа с
юноши прилагат според своето собствено виждане четирите основни форми на
Мобилната работа с юноши, за да могат да подобрят житейската ситуация на
юношите в риск и юношите в неравностойно положение и да могат да им
помогнат при тяхното развитие – юноши, които често, било то поотделно, или в
групи, предизвикват негативно впечатление чрез насилие, употреба на наркотици
и деликвентно поведение и които често се смятат за „недостижими”. Тук става
дума за това, какви ефекти наблюдават и описват в документацията за своята
работа мобилните социални работници.
1.1. Работа на терен
Изграждане на контакт и поддържането му, както и непрестанното
задълбочаване и актуализиране на знанията за житейската среда на целевата
група, е в центъра на работата на терен. Мобилните социални работници търсят
младите хора редовно на местата, където се събират и по времето, когато са там.
Там те се държат като гости и при необходимост предлагат на място консултация и
информация.
Чрез редовното провеждане на работата на терен мобилните социални
работници създават необходимата за тяхната работа близост с юношите, които в
повечето случаи се смятат само за пречещи, подозрителни или опасни. Юношите
могат постепенно да изградят доверена и постоянна връзка с мобилните
социални работници и сами да решат, дали и по кое време да се обърнат към тях за
консултация и помощ. При това юношите трябва да имат чувството: Тук има
1

Тази статия е един съкратен и преработен вариант на две глави от книгите на авторите в:
Областна работна група Мобилна работа с юноши/работа на терен Баден Вюртемберг
регистрирано дружество/Областна работна група Мобилна работа с юноши към
Областната работна група Социална работа с юноши Баден Вюртемберг/Комунално
дружество за юноши и социални дейности Баден Вюртемберг, Областна служба за младежта
(2005):Какво прави Мобилната работа с юноши, портрет на Мобилната работа с юноши в
Баден Вюртемберг, Щутгарт, стр. 20-29, особени благодарности за съвместната оценка на
материалите на Нанин Делмас.
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възрастни хора, които не искат да ни гонят, защото цапаме или сме шумни, а
такива, които се интересуват от за това как се чувстваме; Възрастни, които не
идват, за да ни кажат какво не трябва да правим, а развиват заедно с нас нови
възможности; Хора, които са отделили време за нас, за да могат да ни изслушат и
да обсъдят с нас нещата и нашата гледна точка; Социални педагози, които се
опитват да ни дадат отговори на въпросите ни, които винаги имат идеи и
информация под ръка.
В документните, описващи тяхната работа, мобилните социални работници
казват, че не са рядко случаите, когато те са единствените възрастни, които имат
постоянен контакт с юношите. Много често те изпълняват функцията на „мост”
към света на възрастните и ролята на слушатели, консултанти, преводачи,
податели на информация и на посредници. Юношите усещат проявеното
уважение и интерес от страна на тези възрастни, и могат да дискутират различни
неща с тях, в процеса на своето развиват като личности. Същевременно,
мобилните социални работници получават информация за житейската ситуация
на юношите, за техния потенциал и трудностите, които изживяват. Тези знания им
помагат да предлагат на юношите необходимата им помощ, също така ги
използват и в процесите на планиране или оптимиране на социалната
инфраструктура.
1.2. Работа с група
Изхождайки от предположението, че кликите предлагат на юношите
възможности за развитие, мобилните социални работници подпомагат кликите,
най-вече при търсенето на места за срещи или за провеждане на различни
мероприятия. Работата с клики и групи трябва да дава възможност за
алтернативни решения и за развиване на социални компетенции, вместо да
поучава юношите, и по този начин да отвори пред юношите нови хоризонти и
възможности за действие. Това е възможно най-вече чрез дневни мероприятия и
кратки пътувания, редовната работа в клуб, тематично специализираната работа с
група или юношески културни проекти, свързани с педагогиката на
преживяването. Това означава, че когато възникнат проблеми, може да се
предложи помощ на кликите на местата, където се срещат или мобилните
социални работници да участват в ролята на консултанти по спора.
Към ефектите на работата с група, мобилните социални работници описват
следните наблюдения: предложенията за клики и групи предлагат възможност за
социално обучение и за подкрепа на всеки поотделно. Конструктивно решаване
на конфликти, съвместно решаване на проблеми, съобразяване един с друг и
взаимно подпомагане, са ключови процеси при тези мероприятия. Когато
кликите се подпомагат в преследването на интересите си, юношите научават, че
са част от една общност и от едно общество, върху което могат да повлияят. Те
чувстват, че светът на възрастните ги приема сериозно и виждат възрастните като
партньори, на които може да се разчита, с които те могат да правят уговорки,
които да съдържат права и задължения. Мобилната работа с юноши дава на
юношите възможността да изживеят положителната и важна функция на кликата,
взаимно да си помагат и подкрепят и да се учат един от друг. Юноши, които са
постигнали съвместни „успехи” или са изживели емоционален „Kick” при
извършване на престъпления, проява на насилие или употреба на наркотици,
могат да намерят други предизвикателства и начини за себеутвърждаване.
Предложенията за групи и клики предлагат една рамка, в която юношите (имат
възможността) да изпробват напълно нови идеи от страна на възрастните. Те
взаимно се опознават по един нов начин и откриват в себе си непредполагани
качества и потенциал. Колегите описват наблюдения, как животът на юношите
започва да се развива чрез опознаване на границите и ключови преживявания в
рамките на групата и че те получават по този начин нови импулси. Затова
предложенията за групите и за кликите много често са изходна точка за
индивидуална консултация и подкрепа, тъй като те предоставят много поводи и
ниши за лични разговори.
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1.3. Работа в общност
Работата с общност в рамките на Мобилната работа с юноши цели да
разреши проблемите на юношите, които те имат в и с непосредствената среда, в
която живеят. Затова мобилните социални работници създават мрежи между
институциите на ниво квартал или община или работят активно с вече
изградените комитети, за да могат да подобрят ситуацията на юношите в
общността. Те поддържат контакти с всички важни за юношите институции и
организации, за да могат да подобрят тяхната социална инфраструктура. Те се
стремят да разрешат конфликтите които юношите имат с институциите
(например, полиция, градската управа, с домовете за юноши) или с гражданите и
да разсеят предразсъдъците към юношите.
Като резултати от тази дейност мобилните социални работници описват, че
отново са осигурили достъп на юношите до важни професионални ресурси –
например, места за консултация на наркозависими, домове за юноши, службите
за юноши, консултативни центрове за длъжници – преди това много от младежите
са били изключени от подобни услуги. Празници в квартала и проекти например,
за изграждане на спортни площадки, насърчават спокойния съвместен живот в
квартала. Юноши, които преди са били определяни най-вече като хора, с които не
може да се работи съвместно, напротив човек трябва да се пази от тях, могат да
бъдат привлечени в процесите на комунално планиране и участие на гражданите,
например в рамките на диспути за обсъждане на бъдещето или на юношески
форуми. Впечатленията на мобилните социални работници от житейската
ситуация на юношите в един квартал или в една община се ценят много по време
на обсъждането или процесите на планиране, защото те могат да предоставят
важна помощ за промяна, съобразена с нуждите, на съществуващите
предложения и за привличане на юношите да участват в променяната на квартала.
1.4. Индивидуална помощ
Мобилните социални работници предлагат помощ за решаване на всички
индивидуални проблеми, които юношите искат да решат съвместно с тях. Това
включва консултация, подпомагане и придружаване, както и посредничество и
осъществяване на контакт в рамките на вече съществуващи предложения за
помощ. Формата и структурата на това подпомагане в индивидуален случай са
многообразни и нямат строго определен ред, по които трябва да бъдат указвани.
Времето, отделено в определен час на деня, според необходимостта, може да бъде
няколко минути или няколко часа на седмица. Гъвкавостта на работното време,
сигурността, че по всяко време могат да се свържат с нас, определеното работно
време на офиса, телефонния секретар и мобилния телефон, както и мрежата с
много институции и организации са важни изисквания за осъществяването на
тази помощ. Мобилните социални работници изтъкват по отношение на начина
на протичане на индивидуалната помощ и на възприетите ефекти от нея , че често
се преминава гладко от разговорите на улицата или от тези в рамките на групови
предложения към интензивни консултационни разговори, като накрая могат да
бъда изработени конкретни планове за промяна („Искам да променя нещо,
свързано с това, че взимам наркотици.”, „Искам да имам постоянен дом.”, „Искам
да мога да се защитя срещу насилието, причинявано ми от приятеля ми.”, „Не
искам да ме изгонят от училище.”). Често желанието за конкретни услуги
(„Можеш ли да ми обясниш това писмо?”, „Можете ли да ми помогнете да напиша
писмо за кандидатстване за работа?”) предлага изходна точка за провеждане на
всеобхватна консултация, при която юношите търсят гледната точка и преценката
на независимо доверено лице. Понякога юношите се обръщат в кризисни
ситуации към социални работници, които преди са познавали само „отдалеч”.
Придружаването от страна на сътрудниците на Мобилната работа с юноши при
важни срещи в институциите, съвместното подготвяне за важни срещи или
телефонни разговори, установяването на контакт с други институции или
окуражаването да преследват целите си въпреки възникналите трудности, често
са съществен принос за бъдещите перспективи на юношите, живеещи „на ръба”.
Многообразието на формите на индивидуална помощ от страна на Мобилната
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работа с юноши значително допринася за това, те да получат практикантски и
работни места, да намерят жилище, да могат да преодолеят сериозните
конфликти в семейството, да не бъдат изгонени от училище, отново да се
стабилизират психически, да намерят изхода от престъпните среди, да могат да
променят своето рисково поведение, свързано с употреба на алкохол и наркотици
или да получат достъп до терапия или до друго предложение за помощ. Не рядко
по този начин се повлиява и на цялата среда, на компанията и на семейството, и те
също започват да търсят индивидуални консултации или подкрепа.
2.Приложение на работните принципи на Мобилната работа с юноши
След представянето на това, какво правят сътрудниците на Мобилната
работа с юноши, за да могат да постигнат целите си, сега трябва да разясним поконкретно как се прави това. Към кои водещи принципи на действие се
ориентират, когато трябва да взимат решения в ежедневието – било то при работа
с юношите, при въпроса как трябва да бъдат организирани груповите
предложения, или при планирането на възловите точки на работа за следващите
месеци? От кои теоретични предположения се ръководят?
На първо място, трябва да бъдат изложени най-важните теоретични
постулати, въз основа на които се градят концепциите на организациите за на
Мобилната работа с юноши: Освен концепцията Мобилна работа с юноши, която
теоретично е била разработена и практически изпитана от Валтер Шпехт, основна
роля играе
и концепцията „Социална работа, ориентирана към житейската
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среда” , която е била развита от HansThiersch (сравни Thiersch 1986; 1992).
Практикуваши Мобилна работа с юноши в Германия се основават отчасти и на
разработките на Franz Josef Krafeld за работата с дясно екстремистки настроени
юноши, които могат да бъдат включени към тази теория (под заглавията
приемаща, респективно ориентирана към справедливостта работа с юноши,
сравни най-вече Krafeld.
Ако сътрудниците на Мобилната работа с юноши се оставят да бъдат водени
от „респекта към спецификата на житейската среда” на целевите групи
(Grunwald/Thiersch 2005:1143), това означава, че трябва да приемат и начини на
поведение, които се определят като рискови или дори като вредни за развитието
на юношите или за успешния съвместен живот в тяхната социална среда, които в
контекста на тяхната житейска ситуация се разбират като форми на справяне с
ежедневието и с живота. Сътрудниците изхождат от това, че юношите изграждат
начина си на поведение въз основа на опит, на който наставленията и борбата
нямат какво да противопоставят (сравни Krafeld).
Действията на Мобилната работа с юноши съответно не се насочват към това
да промени преживяните като дефицитни начини на поведение, а към това да
предложи на юношите възможности, за да могат да се променят и да действат по
друг начин. Юношите се приемат сериозно като субекти на тези процеси на
развитие, в които сътрудниците играят централна роля, защото те могат да
накарат юношите в диалог, в дискусия или чрез конфронтация да изградят своята
личност и позиция, защото те могат да предложат помощ за справяне с трудни
житейски ситуации, защото те могат да изградят рамките за придобиване на нов
опит, от който могат да възникнат и нови възможности за действие. Кликите и
групите не се смятат за потенциално опасни още от самото начало, напротив на
тях се гледа като ресурс, който дава възможност за придобиване на социални
знания и за „еманципиращите етапи на обучение“ (Шпехт, 1979:132). Тук се цели
вместо „разбиването” на „застрашаващите клики” (Kastner/Silbereisen 1991:230,
сравни и доклада на Шпехт към този том) съвместно развитие на „функционални
еквиваленти” на застрашаващото поведение. Като се ориентира към един основен
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Първоначално концепцията е била развита под понятието „ориентация към ежедневието”,
но междувременно двата термина се използват като синоними (сравни Grunwald/Thiersch
2005:1136).
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педагогичен принцип, назован от Херман Нол (сравни Nohl 1949) Мобилната
работа с юноши първоначално насочва поглед към проблемите, които имат
младите хора и оставя проблемите, които имат другите с тях, на заден план.
Вместо правилното поведение, в центъра на дейността на сътрудниците е
самочувствието на юношите (сравни Keppeler/Specht 2005:1231) и съответно те
не могат да изпълняват задачи, свързани с поддържането на правния ред. Когато
житейската ситуация на юношите бъде подобрена, това ще породи и значителни
положителни „странични ефекти” за заобикалящата ги среда.
Почти във всички институции сътрудниците формулират принципи на
работа, към които да се ориентират по време на своята дейност. По-надолу ще
разгледаме примери от тези принципи на работа, които служат и за основа на
описанието на качествените критерии на Мобилната работа с юноши (сравни
например Мобилна работа с юноши Щутгарт 2005 г.).
Цялостност
По принцип, сътрудниците са отворени за всички теми на младите хора.
Техните предложения не са ограничени върху специални проблемни зони, като
например зависимост, престъпност, насилие или намиране на професия.
Работа с отношение
На младите хора им се предоставя възможност да изградят към
сътрудниците устойчиво отношение и да дискутират с тях, често съвсем различни
планове за живота. Сътрудниците поддържат постоянен, доверителен и
продължителен контакт, за да могат да дадат на юношите възможността
постепенно да изградят доверие към тях. Самият контакт (дори и без консултации
или подкрепа) на младите хора със сътрудниците, по време, на който получават
признание и срещат „нормални” възрастни, които се интересуват от тях, се
определя като едно от важните качества на работата.
Застъпничество и ориентация към ресурсите
Сътрудниците се ориентират към проблемите, които младите хора имат, а не
към тези, които причиняват. Те не насочват погледа си към недостатъците на
юношите, напротив те се опитват да привлекат вниманието към техните силни
страни, за да могат да ги поощряват и доразвиват и за да ги използват за
разширяване на възможностите за действие и за решаване на проблемите. Те
поемат функцията на защитници на интересите им и на лобисти.
Ориентация към нуждите и участие във взимането на решения
Въз основа на устойчивите контакти, сътрудниците се опитват да открият
нуждите на младите хора и при необходимост изграждат съвместно с тях
подходящи предложения. Във всички фази на предложенията се включват в понататъшната фаза на планиране и новите прозрения за техните нужди, като
например, промяна на часовете за работа на терен, търсенето на нови места,
където се събират определен вид тайфи, инициирането на нови програми за за
придобиване на професия на юношите, развитието на програми, сот сферата на
педагогика на преживяването или засилена съвместна дейност с определени
институции.
Доброволност
Младите хора решават какъв да е видът и обхвата на контакта или на
помощта: при работа на терен сътрудниците се държат като гости на местата за
срещи на юношите и приемат, когато в определени ситуации не са желани. В
рамките на индивидуалната помощ сътрудниците развиват многообразни идеи за
това, какво може да помогне на младите хора и след това им ги представят.
Младите хора решават кои предложения искат да използват и носят
отговорността за успеха на избраното от тях решение. Участието в програми и
проекти за групи е доброволно.
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Нисък праг и гъвкавост
Прави се опит всички условия, изисквания или други бариери, които могат
да попречат за създаването на постоянен контакт или да попречат на групата,
нуждаеща се от помощ, да се възползва от предложенията, които могат да й
помогнат, да бъдат сведени до минимум. Времето, местата и методите на работа
се определят гъвкаво, съобразно нуждите на младите хора: при работа на терен
сътрудниците поддържат контакта, независимо от това дали някой е изказал
конкретни желания за промяна. Те определят времето и местата на работата на
терен според това кога могат да намерят юношите. При помощта в индивидуален
случай сътрудниците се опитват чрез постоянно работно време, телефонен
секретар и мобилен телефон да бъдат на разположение на юношите по всяко
време и на всяко място. Сътрудниците нямат никакво право да взимат решение за
раздаване на помощи за юноши и на социални помощи, като например помощи за
издръжка на семейството, за да може контактът да остане в чист вид и да не зависи
от стремежът за предоставяне на определен вид услуга.
Приемане
Независимо от това дали младите хора искат да променят нещо в своята
житейска ситуация, в стила на живот, които водят или в представите, които имат,
сътрудниците се отнасят към тях с уважение и признание към тяхната личност,
подържат контакта с тях и се опитват да разберат тяхната житейска ситуация и
нужди. Така сътрудниците се държат открито с тях и им показват ясно, когато
мислят, че представите или начина на поведение на младите хора, им се струват
рисковани или морално несъобразени. И все пак те изхождат от това, че юношите
имат причина да взимат такива решения и да се държат по този начин и
дискутират това с тях, опитват се да им дадат възможност за придобият
алтернативен опит, от който би последвало друго поведение.
Защита на доверието
Сътрудниците се застъпват за неограничена защита на доверието. Те не
предоставят лична информация на други лица без разрешението на юношите и не
приемат никакви поръчки. При остра опасност от излагане на риск на собствената
личност или на трети лица, сътрудниците действат и без разрешението на
младежите, за да могат да защитят застрашените лица.
Работа с различните полове
Сътрудниците се съобразяват при всички предложения със специфичното за
половете поведение на юношите, както и с изискванията, които се поставят пред
тях като момчета и мъже, респективно момичета и жени. Те се опитват да
допринесат за отстраняване на дискриминирането поради полова
принадлежност.
Работа с различни култури
Мобилната работа с юноши изисква от сътрудниците си компетентност по
въпроси, свързани с различните култури, това означава най-вече стремеж да се
разбере моделът и начинът на поведение на младите хора на фона на тяхната
културна общност и способността да се държат подобаващо с тях и да водят с тях
разбираема комуникация.
3.Резюме
В този доклад беше описано как са структурирани теоретично формите и
принципите на работа на Мобилната работа с юноши и как специалистите са ги
формулирали като препоръка за начин на действие в практиката. Това може да
покаже нагледно как изискванията на социалната работа, насочена към
житейската среда, за деца и юноши в риск може да бъде съчетана с концепцията на
Мобилната работа с юноши.
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независимо...

Съдържание

КОНЦЕПЦИЯ ЗА МОБИЛНА РАБОТА
С МЛАДИ ХОРА В РИСК В
гр. ВАРНА
І. Общи положения на концепцията „Мобилна работа с млади хора в
риск”
1.Дефиниции:
Това са лица под 18 годишна възраст, чиято среда на живот, за кратък или подълъг период от време, е улицата. Те живеят местейки се от място на място и
тяхната група от връстници или другите им контакти са на улицата. Официално
тези деца живеят или при родителите си или в някоя социална институция. При
това е много характерно, че те имат ограничен контакт или въобще нямат такъв с
хората, които са отговорни за тях, като например възрастни, родители,
представители на училищата, институции за работа с деца и социалните служби
(Council of Urope 1994: Street Children. Strasbourg.Strasbourg).
„Млади хора в риск”
Това са млади хора, които поради социални, материални или здравословни
причини нямат възможност да изградят пълноценна връзка между себе си и
обществото. Често травмирани, изолирани и отбягвани, те имат малък шанс, или
изобщо нямат такъв, за равен старт в живота с останалите млади хора.
Понятието млади хора включва понятието деца. През последните години се
утвърждава практиката на разширяване на понятието млади хора, в което все почесто се включват лица над 25 години.
„Мобилна работа”
Мобилната работа е търсеща и ориентирана към социалната среда
концепция за консултиране на млади хора. Осъществява се в рамките на
социалната педагогика и на социалната работа, като се работи в група или с
индивидуални случаи. Мобилната работа 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.
Съществуват две основни форми на мобилна работа с младите хора: работа,
ориентирана към общността, която възниква в големите гета („квартали без
възможности за социално развитие”) и работа, която е ориентирана към отделни
части на града или целеви групи в оживените центрове на градовете. В началото
мобилната работа с млади хора започва под формата на работа с общността.
Близки термини: През годините са използвани следните близки по
значение термини: street work, street corner work, street gang work, street club work,
detached youthwork, outreach youthwork.
В България, лицата, ангажирани с работа на терен обикновено са наричани
„аутрич – работници”, „сътрудници на терен” или „медиатори”. Във Варна за
известно време (през периода: 1997-1999г.) в системата на общинската служба за
социално подпомагане беше направен опит за въвеждане на длъжността
„младежки социален работник”, която включва работа на улицата с млади хора в
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риск. През последните години няколко неправителствени организации в гр.Варна
развиват своя ресурс за работа на терен с млади хора в риск, във връзка преди
всичко с изпълнение на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на
Министерство на здравеопазването и общинските програми за превенция на
наркоманиите.
2. Форми на мобилна работа1
Работата на терен е насочена преди всичко към изграждането на контакти и
поддържането им, както и непрекъснатото задълбочаване и актуализиране на
знанията за житейската среда на целевата група. Мобилните социални работници
търсят младите хора редовно на местата, където се събират през времето, когато
са там. Там те се държат като гости и при необходимост предлагат на място
информация и консултации.
Чрез редовното провеждане на работата на терен мобилните работници
създават необходимата за тяхната работа близост с младите хора, които в повечето
случаи се смятат само за пречещи, подозрителни или опасни. Постепенно
младите хора могат да изградят доверителна и постоянна връзка с мобилните
работници и сами да решат, дали и по кое време да се обърнат към тях за
консултация и помощ.
Работата на терен е методологична концепция, която, от гледна точка на
Мобилната работа, се нуждае, от една страна, от местно и насочено към
общността внедряване в социалната среда, а от друга страна, трябва да има нещо
конкретно, което да предложи на младите хора: хора, които имат време за тях;
телефон, за да могат да се свържат с институциите или да питат за работа; чаша
кафе; душ; място, където могат да намерят спокойствие; приемна, където да могат
да бъдат преодолявани кризи, както и място за обмен на идеи за организиране на
свободното време, за подкрепа на желанието им за собствено помещение в
квартала или за осъществяване на програми за социални контакти с други млади
хора. Този списък с предложения може да бъде продължен в зависимост от
конкретните нужди на младите хора и спецификата на квартала, където живеят.
Работа с групи
Тази форма на мобилна работа се реализира чрез различни дневни
мероприятия и кратки пътувания, редовна работа в клуб, тематично
специализирана работа с група или младежки проекти, провеждане на обучения
(тренинги) и други дейности, насочени към преживяванията на групата.
Възможно е при необходимост мобилните работници да бъдат посредници при
възникването на проблеми и конфликти в местните неформалните групи.
Работата с местните неформални групи предлага изключително много
възможности за разработване на местни инициативи за удовлетворяване на
специфични нужди на младите хора. Този процес може да бъде подпомаган от
мобилните работници в качеството им на информатори, консултанти и
фасилитатори.
Работа в общности
Мобилните работници създават мрежи между институциите на равнище
квартал и община, и работят активно с вече изградените структури, за да могат да
подобрят ситуацията на младите хора в общността. Те поддържат контакти с
1 Посочените форми за мобилна работа са формулирани от Международно дружество
за мобилна работа с юноши (ISMO) - Германия.
= 53 =

М Е С ТН А П О Л И ТИ К А

Работа на терен

всички важни за младите хора институции и организации, за да могат да подобрят
тяхната социална инфраструктура. Те се стремят да посредничат за разрешаване
на конфликтите, които младите хора имат с институциите (например, полиция,
Община и др.) или с гражданите и се опитват да разсеят предразсъдъците спрямо
младите хора.
Мобилните работници предлагат помощ за решаване на всички
индивидуални проблеми, които младите хора искат да решат съвместно с тях.
Това включва консултации, насочване и придружаване, както и посредничество и
осъществяване на контакт в рамките на вече съществуващи предложения за
помощ. Формата и структурата на това подпомагане във всеки индивидуален
случай са многообразни и нямат строго определен ред, по който трябва да бъдат
оказвани.
3. Принципи на мобилна работа с млади хора в риск2
Цялостност (разностранно общуване с младите хора)
Мобилните работници проявяват готовност да разговарят с младите хора по
всички значими за тях теми и проблеми. Предлаганите от мобилните работници
теми за разговори не се ограничават единствено до специални проблемни
области, като например зависимост, престъпност, насилие или намиране на
работа.
Позитивно отношение към младите хора
Мобилните работници поддържат по стоянен, доверителен и
продължителен контакт с младите хора, за да изградят отношения на доверие.
Самият контакт на мобилните работници с младите хора (дори и без консултации
или подкрепа), по време на който те получават признание и уважение, се определя
като едно от важните качества на мобилната работа.
Застъпничество и ориентация към ресурсите на младите хора
Мобилните работници разбират, че проблемите, които младите хора
причиняват, са следствие от проблемите, които младите хора имат. Затова
мобилните работници насочват вниманието си към личностните ресурси на
младите хора. Поощряват ги да развиват силните си страни и да ги използват за
разширяване на възможностите им за действие и разрешаване на проблемите. По
отношение на младите хора мобилните работници поемат функцията на
защитници на интересите им и на лобисти.
Ориентация към нуждите и участие във вземането на решения
Въз основа на устойчивите контакти, мобилните работници се опитват да открият
нуждите на младите хора и при необходимост да изграждат съвместно с тях
подходящи предложения, инициативи и проекти.
Доброволност
Младите хора решават какъв да е видът и обхвата на контакта или на помощта,
която получават: при работа на терен мобилните работници се държат като гости
на местата за срещи и приемат обстоятелството, че в определени случаи не са

2 Посочените принципи за мобилна работа са формулирани от Международно дружество за
мобилна работа с юноши (ISMO) - Германия.
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Работа с индивидуален случай

желани. Мобилните работници могат да развиват многообразни идеи за оказване
на помощ на младите хора, които от своя страна решават кои предложения искат
да използват и носят отговорността за успеха на избраното от тях решение.
Участието в програми и проекти за групи е доброволно.
Мобилната работа свежда до минимум всички условия и бариери, които могат да
попречат за създаването на постоянен контакт, или да попречат на нуждаещата се
група да се възползва от предложенията за помощ. Времето, местата и методите
на работа се определят гъвкаво, съобразно нуждите на младите хора. При работа
на терен, мобилните работници поддържат контакта, независимо от това дали са
изказани конкретни желания за промяна. Времето и местата на работата на терен
се определят според това кога могат да бъдат намерени младите хора. При
оказването на индивидуална помощ, мобилните работници се опитват чрез
постоянно работно време, телефонен секретар и мобилен телефон да бъдат на
разположение на младите хора по всяко време, и на всяко място. Мобилните
работници нямат право да взимат решения за оказване на материална помощ на
младите хора (например, социални помощи), за да може контактът да остане в
чист вид и да не зависи от стремежа за предоставяне на определен вид услуга.
Приемане
Независимо от това дали младите хора искат да променят нещо в своята
житейска ситуация, в стила на живот или в представите, които имат, мобилните
работници се отнасят към тях с уважение и признание, подържат контакт с тях и се
опитват да разберат тяхната житейска ситуация и нужди. Като се държат открито с
младите хора, мобилните работници могат да покажат в определени ситуации, че
представите или начина на поведение на младите хора са рисковани или морално
несъобразени. И все пак те изхождат от това, че младите хора имат причини да
взимат погрешни решения и да се държат асоциално. Дискутирайки това с тях,
мобилните работници се опитват да дадат възможност на младите хора да
придобият алтернативен опит, от който би последвало друго поведение.
Защита на доверието
Мобилните работници отстояват доверието, което са получили от младите
хора. Те не предоставят лична информация на други лица без разрешението на
младите хора и не приемат поръчки от страна на разследващи органи и такива,
които упражняват наказателни мерки. При опасност от излагане на риск на
собствената личност или на трети лица, мобилните работници действат и без
разрешението на младежите, за да могат да защитят застрашените лица.
Работа с различните полове
В своята работа мобилните работници се съобразяват с половите специфики
на младите хора и се опитват да преодоляват дискриминационни нагласи и
модели на поведение, основани на половата принадлежност.
Работа с различни култури
Работата с младите хора изисква от мобилните работници да бъдат
компетентни по въпроси, свързани с културните различия. Това означава най-вече
стремеж от страна на мобилните работници да разбират моделите и начините на
поведение на младите хора на фона на тяхната културна общност, способност да
се държат недискриминационно и да разбират своеобразието на тяхната културна
идентичност.
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Нисък праг и гъвкавост

ІІ. Център (служба, мрежа) за мобилна работа с млади хора в риск в гр.
Варна (концепция)
1. Целева група
Млади хора (14-26 години), които живеят във високо рискова среда и/или с
отклоняващо се поведение (хулиганство, криминални прояви, употреба на
наркотични вещества и др.). Това са младежи, които са засегнати или застрашени
от обществена изолация или са в неравностойно социално положение.
Съществуващите предложения на обществото не достигат до тях или не са
достатъчно близки.
Мобилната работа обхваща млади хора в риск, живеещи в районите
„Аспарухово”, „Вл.Варненчик”, „Одесос”, „Младост”, „Приморски”,
включително четирите ромски махали, намиращи се в районите „Младост”„Одесос”, „Вр.Варненчик”, „Аспарухово” и с.Каменар.
3. Цели на мобилната работа
Основна цел на мобилната работа е трайно подобряване на ситуацията на
живот на целевата група чрез прилагането на социално-педагогически подходи за
превенция на рисковото поведение, стимулиране на личностното развитие и
разкриване на индивидуалните ресурси, разширяване на възможностите за
действие и реализация, и оказване на подкрепа за справяне със значими за
личността проблеми.
4. Форми и стратегии на работа
Мобилната работа ще се осъществява чрез следните форми на работа:
l
Работа на терен (включително работа в клубове и др.);
l
Работа с групи;
l
Работа с индивидуален случай;
l
Работа, насочена към общността.
Социално-педагогическият характер на мобилната работа предполага
прилагане на разнообразни стратегии. Например:
l
Оказване на подкрепа за разрешаване на важни за личността проблеми
чрез осигуряване на краткосрочно и систематично консултиране, придружаване и
посредничество;
l
Предизвикване и съпровождане на групови процеси на учене, солидарно
действие и взаимно подпомагане;
l
Изграждане на функционални еквиваленти за индивиди и групи;
l
Оказване на подкрепа за разрешаване на спорове и конфликти между
младежки групи, между младежките групи и общността;
l
Оказване на влияние върху социалната инфраструктура и активизиране
на общността.

4. Ресурси и ресурсно обезпечаване на Центъра за мобилна работа с
млади хора
4.1. Човешки ресурси
Екипът за мобилна работа с млади хора ще включва професионалисти,
парапрофесоналисти и доброволци, които са в състояние да осъществяват
дейности в рамките на описаните по-горе форми на работа и в съответствие с
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2. Обхват на мобилната работа

посочените принципи на мобилна работа.
Състав на екипа:
l
Сътрудници на терен (аутрич-работници);
l
Медиатори;
l
Експерти и консултанти;
l
Организационен сътрудник;
l
Ръководител/координатор.

4.2.1. Клубове
Въпреки, че повечето дейности от мобилната работа с млади хора се
извършват на терен, необходими са помещения, които младите хора ще
припознаят като свои места. В тях те биха могли да получават информация,
консултации, да извършват предприети от тях инициативи и др. Практиката
показва, че за тази цел е най-добре на младите хора да бъдат предоставяни
помещения, които те да използват като „нископрагови” клубове. Методологията
на провежданите в тях дейности трябва да е съобразена с принципите и формите
на мобилната работа. Така, например, дейностите в тези клубове са
регламентирани единствено от волята на своите посетители и от общоприетите
норми на поведение, без да бъдат променяни ролята и функциите (описани погоре) на присъстващите в тях мобилни работници.
4.2.2. Финансиране
Финансирането на дейностите за издръжка и човешки ресурси може да се
извършва по проекти и като общинска делегирана дейност.
5. Организация на работа
Центърът ще включва шест екипа за мобилна работа, разпределени на
териториален принцип – всеки екип ще обслужва определен район на Варна и
един екип ще работи в ромските квартали на града. Мобилната работата във всеки
район ще се ръководи от районен координатор.
Екипът, който ще работи в ромските квартали ще наброява 6 човека. Той ще
бъде изграден на базата на досега действащите аутрич-работници и медиатори,
които от 2004г. работят по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на
Министерство на здравеопазването.
Другите пет екипа за мобилна работа ще осъществяват дейности в районите
сред рискови групи млади хора, които живеят в условията на типична градска
среда.
Всеки екип за мобилна работа първоначално ще наброява 4 човека (3 аутричработника и един медиатор).
Мобилните работници ще бъдат подбрани след проведен конкурс и
обучение за мобилна работа с млади хора в риск.
6. Координация и партньорство
Мобилната работа с млади хора ще се извършва от неправителствени
организации в координация с Община Варна, Дирекция „Превенции”.
Мобилната работа с млади хора в риск в община Варна ще бъде възприета
като подход за осъществяване на превантивна работа и ще бъде отразена в
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4.2. Материални ресурси

съответните документи, отразяващи общинската политика за работа с млади хора
и превенция на рисковото поведение.
Центърът за мобилна работа ще партнира на общински и държавни
институции и организации, работещи с млади хора в риск, като например: Отдел
„Закрила на детето”, Комисии за борба с противообществените прояви, Детска
педагогическа стая и др.
За улеснение на процеса на координация и изграждане на мрежа от
партниращи организации и институции ще бъде формиран Координационен
съвет за мобилна работа, който включва:
l
представители

на местните комисии за борба с противообществените

прояви;
l
представител

на Общинската комисия за борба с противообществените

прояви;
l
представител на Съвета по наркотичните вещества;
l
представител на Консултативния съвет по СПИН;
l
представител на Местната комисия за борба с трафика на хора;
l
представител на Младежкия консултативен съвет;
l
представител на Отдел „Закрила на детето” и др.

Координационният съвет за мобилна работа ще има за цел да обсъжда
организационни, финансови и методологически проблеми на мобилната работа в
града. Координационният съвет ще има консултативни функции по отношение на
възможностите за разкриване на нови предложения за дейности с целевата група,
анализ и оценка на риска за съответния район, в това число и взаимно
информиране за ново възникнали рискови модели на поведение.
Координационният съвет няма да обсъжда конкретни случаи на работа с
целевата група и няма да предприема действия, свързани с нарушаване на
конфиденциалността на информацията, с която разполагат мобилните
работници.
7. Мониторинг и оценяване
Дирекция „Превенции” на Община Варна ще извършва мониторинг и
оценяване на Центъра в съответствие с критерии и показатели, посочени в
Договор между двете страни. Поради естеството на мобилната работа
непосредствен мониторинг на дейностите от страна на Община Варна няма да
бъде извършван.
Независимо оценяване на Центъра за мобилна работа ще се извършва от
Социална асоциация „Св. Андрей” в партньорство с Международно дружество за
мобилна работа с юноши (ISMO).
ІІІ. Пилотиране на концепцията за мобилна работа в гр. Варна (ромска
махала „Максуда”)
Пилотирането на концепцията за мобилна работа ще се извърши на основата
на досега съществуващия опит от работата в ромската махала „Максуда”, където
от 2004г. работят аутрич – работници по Програма „Превенция и контрол на
ХИВ/СПИН” на Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния
фонд за борба срещу ХИВ/СПИН, туберкулоза и малария.
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l
районните координатори за мобилна работа;

Натрупаният опит от пилотирането на модела на мобилна работа в
„Максуда” ще позволи по-лесно да се направят първите стъпки за внедряване на
модела в други райони на гр.Варна, където за разлика от работата в ромските
махали, няма опит в това отношение и няма развит човешки ресурс за мобилна
работа с млади хора.
Основни дейности, които ще реализира екипа за мобилна работа в
кв.„Максуда”:
1) Картографиране на кв.„Максуда” за рискови места и групи, практикуващи
рискови модели на поведение; оценка на ситуацията за типични модели на
рисково поведение.
2) Формиране на екипи („теренни двойки”) за работа на терен и провеждане
на редовна работа на терен по график и маршрут.
3) Изготвяне на предложения („функционални еквиваленти”) към групи и
индивиди и провеждане на дейности с групи и индивиди.
4) Ресурсно развитие: тренинг, супервизия и консултиране на мобилните
работници, разработване на информационни материали.
5) Оценяване на мобилната работа в кв.„Максуда” и планиране на следващи
стъпки за приложение на модела за мобилната работа.
Изпълнител на проекта за пилотиране на концепцията за мобилна работа:
Сдружение „Съучастие”.
Партньор: Социална асоциация „Св. Андрей” (ресурсно развитие на екипа
за мобилна работа, мониторинг и оценка на мобилната работа).
Възложител: Община Варна, Дирекция „Превенции”
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Предвижда се съществуващият екип да разшири своите компетенции за
работа на терен и да разшири функциите си като аутрич-работници и медиатори в
ромска общност. На основата на придобитите от тях базови умения за работа на
терен и специфични компетенции, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и
наркомании, екипът ще придобие нови компетенции за прилагане на принципите
и методологията на мобилната работа с млади хора. Съществен напредък в
работата на мобилните работници ще бъде възможността им 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.

Д О Б Р И ТЕ П Р АК ТИ К И

независимо...
Съдържание

Програмите за универсална превенция на наркоманиите все още не са заели
своето адекватно място в образователната политика на училищата. Една от
основните причини за това е липсата на необходимата професионална
компетентност и недостатъчна увереност на учителите, че могат и трябва да
работят за осъществяването на дейности за превенция на наркоманиите. Екип на
сдружение „Съучастие” се опита да отговори на тази потребност като разработи
методическо ръководство и книга за самостоятелна работа на ученика (тетрадка),
предназначени за работа с ученици от V-VІІ клас.
Описаните в методическото ръководство модели за обучение са адресирани
към тези учители, които са готови да се откажат от традиционната роля на лектори
и могат да постигат партньорски отношения в процеса на обучение. Експертните
познания за различните наркотични вещества не са най-важното изискване към
водещите. Тяхното умение за диалог с младите хора е по-важен измерител на
способността им да провеждат обучение по превенция на наркоманиите. Затова
водещите трябва да притежават преди всичко автентичност, добри социални
умения и умения за реализиране на описаните в ръководството модели.
Методическото ръководство е разработено на основата на подхода „Умения
за живот”, който предполага прилагането на интерактивни методи на обучение и
комплексно развитие на личностни, социални умения и умения за
противопоставяне на наркотици.
В европейската образователна практика подходът Умения за живот
означава:
l
преодоляване на чисто информационния подход в обучението и
осъществяване на интерактивен процес на преподаване и учене, основан на
дидактическа технология, която осигурява висока мотивация, добра ориентация в
учебното съдържанието и ефективно трениране на уменията на обучаваните;
l
фокусиране върху опита и проблемите на младите хора (особено тези,
които са свързани със здравословното им състояние и успешната им интеграция в
обществото) и търсене на реална позитивна промяна в тяхното поведение;
l
търсене на баланс между компонентите: (1) знания, (2) ценности,
нагласи и (3) умения, като ефективна стратегия за развитие на поведение, което
се основава на широк спектър от личностни и социални умения (например,
асертивност, вземане на решения, изграждане на емпатия, водене на преговори,
изясняване на ценности, справяне със стрес и други умения за справяне).
l
включване на училищния живот като посредник в процеса на
обучение за овладяване на личностни и социални умения.
Цели на обучението
С помощта на описаните в ръководството модели за обучение обучаваните
могат да развиват:
l
личностни и социални умения (повишаване на личностната увереност;
ефективно общуване; разрешаване на конфликти; сътрудничество и изграждане
на добри взаимоотношения; водене на здравословен начин на живот и др.);
l
умения за самоуправление (повишаване на независимостта;
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МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ
В УЧИЛИЩЕ (V-VІІ КЛАС)

Разбира се, работата с помощта на описаните тук модели не може да
гарантира постигането на посочените цели, тъй като повечето от тях се отнасят до
фундаментални умения на личността, които изискват непрекъснато
усъвършенстване. От друга страна, предложените тук теми обхващат само някои
ключови проблеми, свързани с обучението по превенция на наркоманиите.
Съдържание на обучението
Съдържанието на темите е фокусирано преди всичко към работа с нагласи и
развиване на социални умения, докато информативната част (например по
отношение на видовете наркотици) е сведена до минимум.
Обобщена информация за съдържанието на темите и целите на обучение
може да се получи от следната таблица:
№

Теми

Цели

1.

„Наркотиците предлагане и търсене”

· Идентифициране на различни интереси и
възможни реакции в обществото, свързани с
проблема за наркоманиите. Изследване на
възможностите за ограничаване на предлагането
и търсенето на наркотици.
· Развиване на умения за групова работа, водене
на преговори и вземане на решения.
· Идентифициране на познавателни дефицити,
предразсъдъци и стереотипи на обучаваните по
отношение на проблема за наркотиците.

2.

„Какво означава да си
зависим?”

· Изследване на понятията “зависимост” и
“независимост”, “зависимо” и “независимо”
поведение.
· Ориентиране на обучаваните по отношение на
показателите за зависимо поведение и за
зависимост към наркотици.

3.

„Митове и факти за
наркотиците”

· Придобиване на основни познания за найразпространените наркотичните вещества (тип
субстанция, начин на приемане, непосредствен
ефект и последици от употребата им).
· Развенчаване на популярни митове, свързани с
наркотиците и зависимостите.

4.

„Въвеждащи
наркотици”

· Задълбочаване на познанията за алкохола,
тютюна и канабиса в качеството им на
въвеждащи наркотици.
· Продължаване на работата (от предходната
тема)
за
опровергаване
на
широко
разпространени
неистини,
свързани
с
употребата на алкохола, тютюна и канабиса.
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самоконтрола и чувството за самоуправление; решаване на проблеми);.
l
умения за противопоставяне на наркотици (повишаване на
чувствителността към проблема за употребата на наркотици; проблематизиране
на предразсъдъци и митове, свързани с наркотичните вещества; овладяване на
стратегии за противопоставяне на наркотици; отстояване на натиск; самозащита
и др.).

„Може ли купон без
алкохол!?”

· Изследване на широко разпространени
поведенчески
стереотипи,
свързани
с
употребата на алкохол.
· Проблематизиране на нагласи за задължителна
употреба на алкохол, формирани под
въздействието на културни влияния и житейски
представи.

6.

“Пуша, за да изглеждам
страхотно!”

· Развенчаване на митове, свързани с образа и
поведението на пушача.
· Развитие на умения за изследване на
поведенчески реакции и аргументиране на тези.

7.

„Контрол над живота
си”

· Развиване на нагласи за възприемане на себе
си като резултат от собствените усилия и
самостоятелно взетите решения.
· Идентифициране на възможности за личностно
израстване и развиване на умения и нагласи за
поставяне на собствени цели и програми за
саморазвитие.

8.

„Увереност в себе си”

· Изследване на собствения опит, свързан с
чувството за неувереност и с неумението за
самозащита на собствените права.
· Ориентиране по отношение на личностните
качества, възпрепятстващи интереса на младите
хора към наркотиците.

9.

„Справяне в трудни
ситуации”

· Овладяване на стратегии за ефективно
справяне в ситуации, изискващи увереност и
умения за отстояване на собствените права.
· Развиване на умения за споделяне на
отговорности и оказване на подкрепа.

10. „Какво можем да
направим заедно?”

· Развиване на умения за разработване на местни
младежки проекти, за работа в екип, вземане на
решения и водене на преговори.
· Придобиване на ориентация по отношение на
процеса на изготвяне на цялостна общинска
политика за превенция на наркоманиите.

Методика на обучението
Предложените модели са ориентирани към реализиране на интерактивно
обучение, което включва разнообразни методи и техники. Повечето от тях са
описани в Книжка №1 - „Интерактивни модели за развитие на личностни и
социални умения в начална училищна възраст”, която представихме в брой
№2 на дайджест „НеЗависимо...”.
Интерактивното обучение обикновено се дефинира като вид обучение,
което се основава на ученето чрез придобиване на опит и изисква оптимално
взаимодействието между обучаващия и обучаваните, както и между самите
обучавани. Интерактивното обучение изисква да се използват методи, които

= 63 =

Д О Б Р И ТЕ П Р А К ТИ К И

5.

водят до повишена познавателна, социална и емоционална активност на
учениците. Това са методи на обучение, които се основават на играта
(дидактически и ролеви игри, драматизации), диалога (обсъждане, дискусия,
мозъчна атака), изследването (наблюдение, експеримент, работа върху
изследователска тема или проект) и практическите дейности (упражнения,
ситуационни методи – казус и анализ на ситуации, работа по социални проекти).
Към тях можем да прибавим и многообразието от техники за организиране на
взаимодействията в класа, чрез които се подобрява сътрудничеството и
работоспособността в групата.
За повече информация, свързана с обучението на учители за работа с
методическото ръководство, можете да пишете на ел.адрес: ilriz@yahoo.com
или office@sauchastie.org , или да се обадите на тел: 0897 900 950 (Илиян Ризов).
Целият текст на Ръководството можете да получите в настоящия брой
на дайджеста, в рубриката „БОНУСИ”.
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независимо...
Съдържание

Модели за обучение по превенция
на наркоманиите

Б О Н УС И

Методическо ръководство за разработване на програми и модели за
обучение, насочени към развитие на уменията на учениците за предпазване от
рискови модели на поведение.

За да отворите книгата, моля кликнете тук!
Обратна информация с отзиви можете да дадете на ел.адрес: office@sauchastie.org
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