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Дисертационният труд е с общ обем 272 стандартни страници и има 

следната структура: въведение, три глави, заключение и изводи, 

библиография и приложения. Онагледен е с 34 таблици и 33 фигури. 

Библиографията обхваща 154 литературни източника, от които 149 на 

кирилица, 3 на латинеца и 2 интернет ресурса. 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на Разширен 

катедрен съвет на катедра „Социални дейности“ в Медицински факултет на 

Тракийски университет Стара Загора на 16.04.2018 г. 

 

Публичната защита на дисертационният труд ще се проведе на 

13.07.2018 г. от 12,00 часа в Медицински факултет на Тракийски университет 

– Стара Загора, Катедра „Социални дейности“, зала 56. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите по защитата са на разположение в Научен отдел на 

Медицински факултет, гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ №11, стая №18. 
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1.Обща характеристика на дисертационният труд  

 

Периодът след 1989 г., присъединяването на Република България 

към Европейския съюз предпоставят определени рамки в развитието на 

социалната ни система и извеждат предизвикателства пред нея.   

Реформите в социалната сфера задават новата философия на 

държавна политика в областта на социалните услуги и подкрепа за 

уязвимите групи на обществото. 

Независимо общо приетата констатация, че реформата е започнала 

не е установен, цялостен и синхронизиран подход за приобщаване и 

активно включване на различните уязвими групи.  

Посочените обстоятелства извеждат актуалността и значимостта на 

проблема за социалната работа като основа в дейността на социалните 

услуги и нейните основни субекти. 

Защитени жилища е социална услуга чрез която се реализира 

прехода от традиционната за България институционална грижа към услуги 

предлагани в общността и семейната среда. Практическата социална 

работа и социалният работник в услугата Защитени жилища са основен 

предмет на анализ в настоящата дисертационна разработка. 

Изследванията върху труда на социалния работник извеждат своята 

значимост от идентичността на социалната работа приоритетно обвързана 

с грижата и закрилата на хората нуждаещи се от подкрепа. 

 

1.2. Цел и задачи на дисертационния труд 

 

Настаящият дисертационен труд има за цел да установи 

спецификата на  социалната работа в услугата Защитени жилища и 

нейната рефлексия в професионалния профил на социалния работник 

чрез обвързване на данни от проведено емпирично изследване. 
 

За постигане на тази цел анализът на настоящата дисертационна 

разработка е организиран за решаване на следните задачи: 
 

1.Осмисляне на въпроса за приемането на социалната работа 

като разпознаваема професия; 
 

2.Разкриване на професионалния профил на социалната работа 

като професия и неговата съотнесеност в рамките на едно конкретно 

социално пространство – това на социалната услуга Защитени 

жилища; 
 

3.Разглеждане дейността на социалния работник не просто като 

професионално занятие, а като социална практика т.е. като 

съвкупност от определени модели на поведение, подчинени на 

определени правила и стандарти; 
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4.Проучване на специфичните особености на професионалния 

профил на социалния работник в услугата Защитени жилища през 

три основни показателя - „професионално прегаряне”, 

„привлекателност на труда” и „социална креативност”. 

 

1.3. Изследователски методи  

 

Изследователските методи използвани при реализиране на 

дисертационното изследване са следните: 

1.Теоретичен анализ на литературата кореспондираща с темата на 

дисертационния труд.  

2.Анализ на нормативните документи регулиращи дейността на 

социалните услуги. 

3. Контент-анализ на научни изследвания свързани със социалната 

работа, социалните услуги и съществуващата правна рамка. 

4.Диагностични методи: 

 Диагностика на професионалното „прегаряне“; 

 Диагностика на привлекателността на труда; 

 Диагностика на социалната креативност. 

5.Методи на статистическа обработка на получените данни. 

Обработката на получените резултати се осъществи с Microsoft Exel 

и SPSS. Данните са въведени и обработени в IBM SPSS Statistics 24 с 

използване на описателна статистика, хи-квадрат тест, тест на Колмогоров-

Смирнов за нормалност, t-тест на Стюдънт и непараметрична корeлация на 

Спирмън, дисперсионен анализ Anova с използвано ниво на значимост за 

нулева хипотеза Р>0,05.  

6.Непосредствени наблюдения на практиката в социалната услуга 

Защитени жилища. Непосредственото наблюдение е реализирано от 

автора, чрез работата му като социален работник в социална услуга 

Защитено жилище. 

 

2.Кратко изложение и резултати 

 

В структурно отношение дисертационната разработка е подчинена на 

заложената цел и изпълнението на поставените задачи. 

Текстът е съставен от въведение, три глави, заключение и изводи, 

научни и научно-приложни приноси, библиография, списък на таблиците и 

фигурите представящи изследването и приложения. 
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 Съдържанието на дисертационния труд е както следва: 

 

Въведение 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

  

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИАЛНА РАБОТА 

 

1.1 Социална политика и социална работа – обща характеристика и 

етапи на развитие 

1.1.1Социална политика като регулатор на социалните отношения 

1.1.2 Социална работа – исторически дискурс 

1.2 Реформата в социалната сфера относно социалните услуги 

1.3 Социалната работа като професионална дейност и практика  

в социалната услуга 

1.3.1 Социалната работа като професия и практика 

1.3.2 Специфика на социалната работа в социалната услуга Защитени 

жилища 

 

ГЛАВА ВТОРА 

 

НОРМАТИВНА И ПРАВНА РЕГУЛАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА 

УСЛУГА ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА 

2.1 Международни и европейски актове 

2.1.1 Международни актове 

2.1.2 Европейски актове 

2.2. Съвременно национално законодателство 

2.2.1 Нормативна регулация относно качеството на услугата Защитени 

жилища 

2.2.2 Регламенти относно процедурите на откриване, закриване и 

ползване на социалната услуга Защитени жилища 

2.2.3 Стандарти и критерии за предоставяне на социалната услуга 

Защитени жилища 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

 

ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

3.1 Дизайн на изследването 

3.1.1 Етапи на изследователската процедура 

3.1.2 Цел и задачи на изследването 

3.1.3 Обект и предмет на изследването 

3.1.4 Хипотези на дисертационното изследване 

3.1.5 Методи на изследването 
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3.2 Социодемографска характеристика на участниците в емпиричното 

изследване 

3.3 Описание на приложените  методики   

3.3.1Диагностика на професионалното „прегаряне“ 

3.3.2 Диагностика на привлекателността на труда 

3.3.3 Диагностика на социалната креативност  

3.4 Анализ, интерпретация и дискусия на  резултатите от 

емпиричното изследване 

3.4.1 Резултати от изследване на синдрома на професионалното 

„прегаряне“ 

3.4.2 Резултати от изследване на привлекателността на труда 

3.4.3 Резултати от изследване на социалната креативност 

3.4.4 Корелационни зависимости  

 

ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Abstract 
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ГЛАВА ПЪРВА Социална политика и социална работа 

 

Анализът в тази част на дисертационната разработка очертава общата 

методологическа рамка през понятията социална политика и социална 

работа. 

1. Определянето за социалната политика е подчинено на два 

основни подхода: 

 Социалната политика като съвкупност от политики и практики 

към насърчаване на социалното благосъстояние; 

 Социалната политика като функция на социалната държава.  

Анализът изразява приобщеност към определението за социална 

политика като „съвкупност от дейности за регулиране на социалните 

отношения, които следва да способстват за повече справедливост, 

сигурност в обществото, съпричастност към проблемните категории и 

групи от хора и по-висок стандарт на живот”. (Масларова Е., 2004, с. 565 – 

584)   

В съответствие с това определение се извежда задачата на социалната 

политика в периода след 1944 г. - изграждане на социално справедливо 

общество, в което да се изменят и подобрят всички области от живота на 

хората; определени са основните характерни особености на социалната 

политика. В контекста на новите тенденции и проблеми в периода след 1989 

г.са изведени основните функции на социалната политика: 

защитна функция;  

разпределителна функция;  

преразпределителна функция;  

производственоикономическа функция; 

общественополитическа функция. 

2. Социалната работа се осмисля в аспекта на професионалната й 

идентичност през етапите на нейното развитие, в това число в българската 

практика.  

Историческият дискурс разполага социалната работа в пътя й от 

действията на непрофесионалните доброволци и благотворителни сдружения 

през XIX век до професионалната дейност на специалистите. С възникването 

на професионалната социална работа се обособява един нов субект, който 

наред с държавата разделя отговорността за състоянието на нуждаещите се. 

Новият тип социални работници формира собствено професионално 

самосъзнание, притежава компетентност и самостоятелна оценка на 

ситуацията, избира варианти на поведението си. Историята на социалната 

работа в България се обвързва с етапите на развитие на обществото. 

Очертават се най-общо три етапа до 1989 г.: 

 Социална работа по време на османското владичество в рамките на 

религиозните общини, работа в приюти, сиропиталища и други 

институции за подпомагане на рискови групи от населението; 
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 Социална работа в периода 1978-1944 г., белязан със стремеж на 

българските правителства за адекватни решения в социалното 

подпомагане на определени слоеве от населението; 

 Социална работа в България от 1944-1989 г., характеризиращ се със 

съчетаване на традициите в дейността на държавата и недържавните 

организации. Основните тенденции в социалната работа следват 

тенденциите в социалната политика.  

Основният извод от историческия преглед е, че независимо от 

наличието на продължаваща традиция в българското общество за социално 

подпомагане на определени слоеве от населението, за социална работа в 

измеренията на международните стандарти за тази професия може да се 

говори едва след 1989 г. (Костов, Д., Е. Масларова, 2013, с.70-79). 

3.Реформата в социалната сфера относно социалните услуги е 

разгледана през процесите на децентрализацията и 

деинституционализацията. В конкретен анализ са изведени понятията 

„превенция” и „независим живот”. Очертани са както безспорно 

положителните страни в българската практика така и редица негативни 

тенденции.  

4.Параметрите на социалната услуга Защитени жилища както и 

спецификата на социалната работа са изведени от следните основни фактори:   

 

целева група 

Защитено жилище е социална услуга в общността - резидентен тип, в 

която пълнолетни лица, различни по възраст и пол, водят относително 

независим начин на живот подпомагани от професионалисти. В този смисъл   

целевата група е определена като лица с увреждания (от средна до ниска 

степен на зависимост от грижа) в това число:  

 Лица с увреждания, за които е налице риск от институционализация; 

 Лица с увреждания подходящи за извеждане от специализирани 

институции. 

Услугата Защитени жилища е основана на сериозна проучвателна 

дейност относно потребностите от подобна социална услуга в общността. 

Общо споделена е тезата, че всеки човек има потенциал за развитие. 

Защитеното жилище трябва да предложи условия за развитие на потенциала 

на лицата с увреждания максимално съобразени с тяхната възраст, 

потребности, желания и възможностите им. Тези лица – с психични 

разстройства, с умствена изостаналост или физически увреждания трябва да 

разполагат с възможност за активен социален живот, за контакти с приятели, 

близки, със семейството си, както и да упражняват правото си на достъп до 

структурите на здравната и социална система. Услугата Защитено жилище 

трябва да осигури възможност за упражняване на конституционното право на 

всеки български гражданин в това число и посочената целева група на 

качествена услуга. В най-голяма степен понятието „качествена социална 
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услуга” кореспондира с възможността да бъдат удовлетворени обективните 

потребности на хората с интелектуални, физически и психически 

затруднения в процеса на тяхното социално включване, както и в оптимална 

степен подготовка и подкрепа за независим живот.   

 

основни и специфични цели 

Основните цели на услугата Защитено жилище са обвързани със 

следните дейности:  

1.Постигане на социално включване и придобиване или възстановяване 

на изгубените социални умения и навици; 

2.Осигуряване на пълноценен и относително самостоятелен начин на 

живот в подходяща среда, близка до семейната с възможност за подкрепа и 

изява. 

3.Осигуряване на устойчив подслон, грижа и подпомагане на 

обитателите му. 

В подчиненост на горе посочените основни цели дейностите в услугата 

Защитено жилище в съответствие със своята специфика, конституират и  

специфични за нея цели: 

 Да се създадат условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна 

защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; 

 Да се задоволят основните жизнени потребности на лицата, чрез 

подходящи дейности и да се осигурят условия за ползване на 

консултативни и подкрепящи услуги; 

 Да се осигури равнопоставено участие в живота на местната общност 

чрез равен достъп на лицата с увреждания до обществени сгради и 

културни средища /читалища, библиотеки, клубове, общински 

центрове за работа с възрастни хора с увреждания, спортни клубове и 

др./ и гарантиран достъп до специализирани здравни, социални, 

образователни и други услуги; 

 Да се осигурят адекватни условия и оборудване, необходими за 

постигане на максимално качество на обслужване на лицата с 

увреждания; 

 Да се осигури на потребителите правото на избор по отношение на 

свободно време, социални дейности, културни интереси, храна, време 

за хранене, установена практика на ежедневния живот, лични и 

социални отношения, и религиозна принадлежност; 

 Да се подпомагат лицата за поддържане на връзките им с роднини и 

близки или възможност за реинтеграция; 

 Да се гарантира планирането и индивидуализирането на услугите за 

всяко лице съобразно неговите желания; 

 Социалната услуга осигурява на потребителите да живеят в спокойна 

среда, която им осигурява необходимите за нормален живот битови 
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условия, професионална подкрепа, емоционална и психическа 

стабилност, социални контакти и живот в общността. 

 

принципи и ценности 

В качеството си на основни стандарти на поведение водещите 

принципи, които регулират дейността на социалният работник в услугата 

Защитени жилища могат да бъдат сведени до следните:  

 Осигуряване на лично пространство; 

 Разделяне на мястото на живот от мястото на живот от мястото на 

ежедневна активност и заетост на потребителя; 

 Зачитане достойнството на личността; 

 Уважение към личната история, етническата и културна идентичност; 

 Зачитане на индивидуалните потребности на лицата, прилагане на 

индивидуален подход при предоставяне на услуги; 

 Подпомагане лицата с увреждания за вписването им в социалната 

среда; 

 Подкрепяне и стимулиране на самостоятелността на потребителите, 

съобразно индивидуалните им особености. 

5. Дейностите на социалния работник в услугата Защитени жилища 

подробно са анализирани в следните основни направление: 

Административни дейности в социалната услуга Защитени жилища:  

В най-голяма степен тук социалната работа е обвързана с настаняване 

на лицето и изготвяне на негово лично дело. Настаняването на клиента е 

свързано с предоставяне на редица документи, които формират личното му 

досие. Процедурата по приема включва и запознаване на лицето с услугата в 

това число и с правилника за вътрешния ред, персонала и останалите 

потребители. За всеки потребител на социалната услуга Защитено жилище 

се изготвя индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и 

подготовката на индивидуален план за подкрепа от мултидисциплинарен 

екип. Състава на този екип се определя от ръководителя на социалната 

услуга. При изготвянето на индивидуална оценка на потребностите от 

подкрепа, мултудисциплинарния екип се ръководи от три основни принципа: 

 Обективност и пълнота на оценката; 

 Всеобхватност на анализа на потребностите на лицето; 

 Включване на лицето във всеки етап на оценката. 

Оценката и плана подлежат на преразглеждане и актуализиране за 

период не по-малък от 12 месеца. 

В описаната процедура по изготвяне на индивидуалният план въз 

основа на оценка на потребностите на лицето водеща е ролята на социалният 

работник. Като водещ случая социалният работник е длъжен внимателно да 

определя целите за развитие в близкото и по-далечно бъдеще на всеки 

потребител, както и инструментите и сроковете за тяхното постигане, 

рисковете пред тях и мерките за управлението им. 
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Планът включва конкретно каква подкрепа е необходима на 

потребителя, в кои области на индивидуалното му развитие и как се прилага 

помощта. В съответствие с оценката плана включва дейности за задоволяване 

на следните потребности на лицето: 

 Ежедневни потребности; 

 Здравни потребности; 

 Образователни потребности; 

 Рехабилитационни потребности; 

 Потребности в свободното време; 

 Потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други 

лица; 

 Мерки за извеждане и социално включване. 

Работа с близки и роднини, акцента на която е да осигури на лицата 

възможност да възстановяват и поддържат връзка със семейството и 

роднините си и сигурност, обособено пространство и време за срещи с 

роднини и близки.   

Работа с общността, други институции и организации, целта на 

която е интегриране на лицата, ползващи социални услуги в Защитени 

жилища в живота на местната общност и създаване на добри партньорства. 

Насърчаването и подкрепата на ползвателите да изграждат и поддържат 

контакти с лица извън жилището и отношения с организации и институции. 

Социалният работник  съдейства за включването на хората в общността и 

тяхното участие в живота и дейности, развивани в Защитени жилища. 

Социалният работник заедно с потребителите на услугата поддържат добри 

контакти и взаимоотношения със съседската общност. Социалната работа е 

насочена към подкрепа на лицата при включването им в живота на местните 

общности. 

От особено значение са дейности, насочени към активното представяне 

на социалната услуга в общността чрез публични дискусии, обществени 

съвети, граждански форуми, кръгли маси, граждански акции и инициативи; 

доставчикът на услугата в Защитени жилища развива сътрудничество и 

партньорство с местни и национални медии и институции и организации; 

доставчикът на услугата в Защитени жилища привлича към дейността млади 

хора от общността, значими личности, доброволци. 

Конкретизираните дейности в трите основни направления от работата 

на социалния работник са гаранция за качеството на социалната услуга 

Защитено жилище и видимо са подчинени на основната цел за осигуряване 

на професионална грижа на потребителите на услугата от страна на 

мотивиран, добре обучен и работещ в екип социален работник. (Шошева, В., 

К. Бенкова, С. Динчийска, 2008) 
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Извежда се извода:  

Спецификата на социалната работа в услугата Защитени жилища 

утвърждава нейната професионална идентичност чрез осмислянето й като: 

 Социлна практика в смисъл на съвкупност от определени модели на 

поведение, подчинени на определени правила и стандарти; 

 Средство за защита на социално изключени индивиди и групи; 

Професионалния профил на социалния работник рефлектира 

спецификата на социалната работа в услугата Защитени жилища  през две 

основни опции: реализиране на обществените ценности от една страна, и от 

друга на различните механизми за възпитание и ресоциализация, за 

приобщаване и включване.  

 

 

 

ГЛАВА ВТОРА Нормативна и правна регулация на социалната услуга 

Защитени жилища 

 

Очертана е значимостта на международните и европейски 

нормативни актове за защита правата на хората с увреждания върху 

изграждането на националното ни законодателство. 

Международните и европейски правни актове са разгледани като 

проява на политическа воля за необходимостта от обединяване на общи 

усилия за създаване на общо валидни правни актове, свързани с опазване 

правата на хората с увреждания.  

Международните правни актове в общ смисъл имат и следват 

няколко основни цели: да защитават човешките права на хората с 

увреждания;  да защитават тяхното благополучие, когато те влизат в 

контакт със закона; да ги защитават от злоупотреба и експлоатация; да 

въведат специални мерки за предотвратяване на престъпни деяния спрямо 

тях. 

 В настоящата разработка е отделено внимание само на най-важните 

по смисъла на своето научно и приложимо пространство нормативни 

актове, свързани с хората с увреждания, които носят своята сила и влияят 

на правните процеси във всички страни от Европа. 

В този контекст са разгледани Всеобща декларация за правата на 

човека и Конвенцията за правата за хората с увреждания, приета от ООН 

на 13.12.2006 г. и влязла в сила на 03.05.2008 г.   

Европейските актове отразяват политиката по отношение на хората с 

увреждания в Европейския съюз. Проследен е новия поход ориентиран към 

спазване на човешките права. Премахването на пречките за пълната 

интеграция на хората с увреждания, признанието, че ограниченията на 

средата създават повече прегради при включването в обществото, 

отколкото функционалните ограничения вземат аргумент от Новата 
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стратегия на общността по отношение на уврежданията“ (СОМ(1996) 406 

окончателна версия)., Европейската социална харта (Ревизирана), приета в 

Страсбург на 3.V.1996 г. (European Treaty Series,№163)., Договора от 

Амстердам 1997 година и влиза в сила на 1 май 1999 г., Договора за 

функциониране на Европейският съюз, 2009 г., Европейска стратегия за 

хората с увреждания за периода 2010-2020 – „Подновен ангажимент за 

Европа без бариери”, 2010 г. 

Съвременното национално законодателство за защита правата на 

хората с увреждания е проследено през правните актове, регулиращи 

качеството на услугата Защитени жилища, процедурите за нейното 

ползване и стандартите за предоставяне на същата.  

Очертани са характеристиките на спецификите на законодателството 

както и правните модели оказващи дългосрочно влияние върху цялостната 

правна и социална рамка. Подчертана е ангажираността на държавата в 

изпълнение на основните принципи, произтичащи от международното и 

европейско право свързани, с осигуряването на условия за ефективно 

социално включване, подобряване качеството на социалните услуги и 

защита правата на хората с увреждания. 
 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА Емпирично изследване 

 

Цялостният текст в тази част на дисертационната разработка 

представя  специфичните особености на професионалния профил на 

социалния работник в услугата Защитени жилища. 

Значимостта на поставения за изследване проблем се определя от 

необходимостта да се отговори на предизвикателствата, пред които е 

поставен социалния работник в услугата Защитени жилища: 

 тенденцията към увеличаване нивата на професионален стрес,. 

 неудовлетвореност от работа; 

  текучество; 

 чувствително намалена ефективност и  

 напускане на професията от страна на социалните работници.  

Идеята да се изследват детерминиращите фактори по отношение на 

горе посочените обстоятелства има за цел да постигне изясняване на 

въпроси от рода:  

Как да се постигне по-голямата ангажираност и привързаност към 

ценностите на социалната работа в услугата?  

Как да се подобри емоционалното състояние и мотивираността на 

социалните работници в услугата? 

 Как да се реализират личните качества и умения, на които са 

носители социалните работници?  

https://bg.wikipedia.org/wiki/1997
https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D0%B9
https://bg.wikipedia.org/wiki/1999
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Отговорът на горе поставените въпроси в практиката на социалните 

работници в услугата Защитени жилища мотивира провеждането на 

настоящото изследване с оглед:  

 да се намали броят на неудовлетворените социални работници, 

 да се намалят нивата на емоционално изтощение и 

деперсонализация, 

 да се намали вероятността за напускане. 

 

Текстът в тази част на дисертационната разработка представя:  

Етапи на изследователската процедура – два етапа 

През първия етап се извърши проучване на теоретичните източници 

и на законодателството, свързано със социалната работа и социалните 

услуги (Защитени жилища).  

През втория етап се проведе емпиричното изследване на 

специфичния професионален профил на социалните работници в 

социалната услуга Защитени жилища за територията на цялата страна, 

чрез прилагането на диагностики за „Професионално прегаряне“, 

„Социална креативност“ и „Привлекателност на труда“.  

Осъществен е анализ на резултатите от изследването. 

Целта на изследването е да се проучи профила на социалният 

работник и да се очертае спецификата му, въз основа на данните от 

проведеното изследване. 

От целта произлизат и задачите на изследването:  

1.Систематизиране на теоретичните постановки по отношение 

спецификата на социалната работа в социалната услуга Защитени жилища 

за определяне спецификата на професионалния профил на социалният 

работник. 

2.Провеждане на емпирично изследване на специфичния профил на 

социалните работници чрез диагностика на „професионалното прегаряне“. 

3.Провеждане на емпирично изследване на специфичния профил на 

социалните работници чрез диагностика на „привлекателността на труда“. 

4.Провеждане на емпирично изследване на специфичния профил на 

социалните работници чрез диагностика на „социалната креативност.“  

5.Анализ на резултатите, формулиране на изводи и препоръки за 

подобряване на работата на социалните работници в социалната услуга.  

 

Обект на настоящото изследване е спецификата на социалната 

работа,  детерминирана от тенденциите на социалната политика в страната. 

 

Предмет на изследването е професионалният профил на социалният 

работник в социалната услуга Защитени жилища през характеристиките 

на „професионалното прегаряне“,  „привлекателността на труда“ и 

„социалната креативност.“  
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В настоящото изследване е направен опит чрез съответни теоретични 

и емпирични аргументи да бъде защитена следната основна хипотеза: 

 

Привлекателността на труда в професията 

зависи както от характеристиките на 

личността на социалния работник, така и от 

характеристиките на самата професионална 

дейност в услугата Защитени жилища. 

 

Основната хипотеза може се декомпозира в следните субхипотези:  

1.Предполагаме, че привлекателността на труда ще зависи от 

професионалното „прегаряне”. 

2.Предполагаме, че социалната креативност влияе върху 

привлекателността на труда. 

3.Вероятно социодемографските характеристики ще влияят върху 

изследваните основни променливи (професионално „прегаряне”, 

привлекателност на труда и социална креативност).     

 

Методите, използвани при реализиране на дисертационното 

изследване са следните:  

1.Теоретичен анализ на литературата, кореспондираща с темата на 

дисертационния труд.  

2.Анализ на нормативните документи регулиращи дейността на 

социалните услуги. 

3. Контент-анализ на научни изследвания свързани със социалната 

работа, социалните услуги и съществуващата правна рамка. 

4.Диагностични методи: 

 Диагностика на професионалното „прегаряне“; 

 Диагностика на привлекателността на труда; 

 Диагностика на социалната креативност. 

5.Методи на статистическа обработка на получените данни. 

Обработката на получените резултати се осъществи с Microsoft Exel и 

SPSS. Данните са въведени и обработени в IBM SPSS Statistics 24 с 

използване на описателна статистика, хи-квадрат тест, тест на Колмогоров-

Смирнов за нормалност, t-тест на Стюдънт и непараметрична корeлация на 

Спирмън, дисперсионен анализ Anova с използвано ниво на значимост за 

нулева хипотеза Р>0,05.  

6.Непосредствени наблюдения на практиката в социалната услуга 

Защитени жилища. Непосредственото наблюдение е реализирано от 

автора, чрез работата му като социален работник в социална услуга 

Защитено жилище. 

 



 16 

Социодемографски характеристики на социалните работници, 

взели участие в изследването.  

Участници в изследването са 170 социални работника, но броят на 

реално попълвалите варира за различните диагностики.  

Изследването е проведено в 142 Защитени жилища за територията 

на цялата страна по списък на Агенция за социално подпомагане за 

периода август 2016 година – април 2017 година.  

Изборът на тази група социални работници като участници в 

изследването е свързан със следното: 

1. Изследване на спецификата на професионалния профил на 

социалния работник в услугата Защитено жилище.  

2. Очертаване на професионалния профил на социалния работник в 

услугата Защитено жилище. 

3. Извеждане на необходимостта от превантивна и консултативна 

дейност с тази общност на социални работници през резултатите от 

емпиричното изследване и личните ми наблюдения като социален 

работник в услугата Защитени жилища. 

Изследването има своите субективни и обективни ограничения 

свързани с отказа на някои от социалните работници да попълнят 

съответните диагностики, както и това, че някои от социалните услуги 

нямат позиция „Социален работник“, въпреки нормативното изискване за 

такава.  
 

 
 

         Разпределение на броя и видовете „Защитени жилища“ 
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В горе приложената карта е отразено разпределението на броя и 

видовете Защитени жилища във всички области на страната. Видовете 

Защитени жилища са разписани в Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане в Глава трета, чл.36 и са следните: 

 

 Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР); 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост (ЗЖЛУИ); 

 Защитено жилище за лица с физически увреждания (ЗЖЛФУ). 

 

Изследваните лица са разпределени по следните признаци: възраст, 

пол, трудов стаж, образование, заплата и вероятност за напускане. 

 

 Показател възраст. 

 



 18 

 

 Показател пол. 

 
 

 Показател трудов стаж. 
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 Показател образование. 

 
 

 Показател заплата. 
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 Показател вероятност за напускане. 

 

 
Обобщената характеристика, която следва от горе посочените 

резултати относно контингента е както следва: 

Контингентът, с който работим е на възраст от 22 до 66 години, 

като преобладаващата част от него е на възраст от 40 и нагоре години 

/средната възраст на контингента е 41,1 години/. 

Преобладаващо е женското присъствие в изследвания контингент. 

Най-много от изследваните лица попадат в групата – лица с трудов 

стаж до 5 години. 

Броят на лицата заемащи позицията Социален работник без 

специално образование е по-голям спрямо тези с образование по 

специалност Социални дейности (бакалавър/магистър).     

По-голямата част от контингента попадат в групата с ниско 

заплащане. 

Сравнително оптимистична е тенденцията по отношение 

вероятността за напускане при изследваните социални работници. 

 

Приложените  методики   

 

Диагностика на професионалното „прегаряне” 

 

За изследването на професионалното „прегаряне“ на социалните 

работници в социалната услуга Защитени жилища е приложен 

диагностичния метод на  К. Маслач, С. Джексън по адаптация на Н.Е 

Водопьянова (Водопьянова, Н., Е.Старченкова, 2008). Приложен е методът 

за изучаване на синдрома на професионалното  „прегаряне“-  Maslach 
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Burnout Inventory (MBI), с помощта на който се провежда теста за оценка 

на нивото на професионалното „прегаряне“ (Maslach C., Jackson S., Leiter 

M., 1996). 

Целта на проучването е да се установи наличието на синдрома на 

професионалното „прегаряне“ при социални работници от услугата 

Защитени жилища и неговите корелационни зависимости с индивидуални, 

личностни характеристики на лицата. 

 

Диагностика на привлекателността на труда 

 

Целта е да изследваме „привлекателността на труда“, като един от 

най-важните критерии за оценка на социално-психологическия климат в 

услугата. Този социално-психологически климат разбираме като 

съгласувани мнения, оценки и отношения на членовете на колектива 

(екипа) към условията и обстоятелствата на работата. Социално-

психологическия климат се преживява индивидуално от всеки човек във 

вид на удовлетвореност или привлекателност на работата в дадения 

колектив, на даденото работно място, в дадените условия. 

За изследването на субективната привлекателност на труда на социалния 

работник в социалната услуга Защитени жилища е приложен 

диагностичния метод на В.М.Снетков – Диагностика на привлекателността 

на труда Фетискин (Фетискин, Н, В. Козлов, Г., Мануйлов, 2002). 

Използваният инструментариум е апробиран в практиката на 

социалните изследвания, което е аргумент за неговата надеждност. 

Въпросникът съдържа оценъчни съждения за различните аспекти на 

работата в трудовите колективи. Сред предложените преценки няма верни 

или неверни, лоши или добри, всички те са важни в различна степен за 

отделния човек. Въпросникът се състои се от две части, всяка с по 56 

въпроса. Оценяването на всеки въпрос е по десетобалната скала и всяко 

число се тълкува по следният начин:  
 

 Оценки 

ОЦЕНКА I и II част Привлекателност 

на труда 

изключително висока 10 9..10 

Много висока 9 7..8 

Висока 8 5..6 

Повишена 7 3..4 

тенденция към повишение 6 1..2 

Средна 5 0 

тенденция към понижение 4 -1..-2 

Понижена 3 -3..-4 

Ниска 2 -5..-6 

Много ниска 1 -7..-8 

изключително ниска 0 -9..-10 
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Оценяването с 10 бала означава, че оценяваното качество е 

постоянно присъстващо в дейността на колектива (службата). В случаите, 

когато макар и рядко, това качество отсъства, оценката е 9 и така до 0, 

която обозначава пълно отсъствие на даденото качество т.е. то никога не е 

присъствало.  

 

Диагностика на социалната креативност 

 

За изследването на социалната креативност на социалния работник 

в социалната услуга Защитени жилища е приложен диагностичния метод 

на Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов. 

Целта на проучването е да се установи нивото на социална 

креативност при социални работници от услугата Защитени жилища.  

Приложен е методът за изучаване на социална креативност. Въпросникът 

се състои от 18 въпроса. Отговорът на всеки въпрос съдържа 9-точкова 

скала. Въз основа на общия брой  отбелязани точки се определя  нивото на 

социалната креативност. Равнището на социална креативност на личността 

се разпределя в няколко нива:  

 Много ниско равнище;  

 Ниско равнище;  

 Под средното;  

 Малко под средното;  

 Средно;  

 Малко над средното; 

 Над средното; 

 Високо равнище;  

 Много високо равнище.  

 

Главната цел на настоящата методика е да опише препоръките, които 

да бъдат следвани, за да може да се осъществи оценка на креативността. В 

институцията, в която се провежда изследването оценката на креативността 

трябва да е първата стъпка преди да се изготви политика за насърчаване им. 

С оценката на креативността се цели да се документира  мнението на 

служителите по отношение на креативността на работното място с оглед 

обръщане повече внимание на нуждите на институцията, свързани с 

креативността и иновациите. 
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Анализ, интерпретация и дискусия на резултатите от емпиричното 

изследване  

Резултати от изследване на синдрома на професионалното 

„прегаряне”   

Съгласно използваната методика резултатите на трите подскали 

(емоционално изтощение, деперсонализация и редукция на личностните 

достижения) са представени последователно. 

 

Подскала Емоционално изтощение 

 
Подскала  Деперсонизация 
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Подскала  Редукцията на личностните достижения  
 

 
 
 

Интегрален индекс на прегаряне 
 

Earman's rho 
Емоционално 

изтощение Деперсонализация 

Редукция 
на 

личностни 
достижения 

Интегрален 
индекс на 
прегаряне 

 Емоционално 
изтощение 

Correlation 
Coefficient 

1,000 ,698** -,258** ,651** 

Sig. (2-
tailed) 

. ,000 ,001 ,000 

N 163 163 163 163 

Деперсонализация Correlation 
Coefficient 

,698** 1,000 -,233** ,637** 

Sig. (2-
tailed) 

,000 . ,003 ,000 

N 163 163 163 163 

Редукция на 
личностни 
достижения 

Correlation 
Coefficient 

-,258** -,233** 1,000 ,416** 

Sig. (2-
tailed) 

,001 ,003 . ,000 

N 163 163 163 163 
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Могат да бъде направени следните изводи:  

 Изследването показа връзката между симптоматиката на 

професионалното „прегаряне” и показателите пол, трудов стаж, 

образование и възнаграждение. Като най-засегнати се очертаха 

групите на жените, на лицата с трудов стаж от 6 до 10 години и 

социалните работници със специално образование по специалност 

Социални дейности (бакалавър/магистър).  

 Резултатите показват, че високото ниво на емоционално изтощение 

запазва най-голям относителен дял на изследваните лица 65 (39,9%) 

т.е. при социалните работници в услугата Защитени жилища са 

налице прояви на ниска самооценка, отчуждение, раздразнителност и 

нетърпимост към околните водещи до промени в междуличностните 

отношения. 

 Резултатите от изследването показват, че най-голям е броят на 

изследваните лица попаднали в ниското ниво на деперсонализация 

61 (37,4%) т.е. социалните работници в социалната услуга Защитени 

жилища проявяват емоционална дистанцираност и безразличие, 

формално изпълняват професионалните си задължения при липса на 

лична съпричастност, неуверени са в собствените усилия. 

 Относно редукцията на личностните достижения изследването 

показва, че зависимостта е обратна и най-голям е броят на 

изследваните лица в ниското ниво 44 (47,2%) т.е. социалните 

работници в услугата Защитени жилища имат усещане за 

некомпетентност в професионалната сфера /практиката си/ и 

невъзможност за изпълнение на задачите си, понижена е тяхната 

професионална мотивация. 

 Изследването на взаимовръзките между скалите и тяхното влияние 

върху професионалното „прегаряне“ показва статистически значими 

връзки между: емоционалното изтощение и деперсонализация, която 

е пряка, значителна и статистически значима; деперсонализация и 

редукцията на личностните достижения, която е обратна, слаба и 

статистически значима; емоционалното изтощение и редукцията на 

личностните достижения, която е обратна, слаба и статистически 

значима. 

 При изследването са установени статистически значими връзки 

между интегралният индекс на професионалното „прегаряне“ и 

емоционалното изтощение – пряка, значителна и статистически 

значима; интегралният индекс и деперсонализация – пряка, 

значителна и статистически значима; интегралният индекс и 

редукцията на личностните достижения – пряка, умерена и 

статистически значима. 
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Резултати от изследване на привлекателността на труда 

Определянето на степента на субективна привлекателност на 

работата за дадено лице в даден екип се извършва като се намери 

разликата в средните аритметични стойности на скалите между първата и 

втората част (M 1 - M 2). Стойността на разликата и знакът са важни тук: 

отрицателните стойности се интерпретират като неудовлетвореност от 

един или друг аспект на работата; положително - като удовлетвореност от 

работата т.е. привлекателна работа. 

Следва графично представяне на резултатите от приложената диагностика 

за привлекателност на труда по етапи на диагностичната процедура.  
 

 

Сравняване на скали от първа и втора част 
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Определяне степента на субективна привлекателност на 

професионалната дейност на изследваните лица чрез намиране на средните 

аритметични значения на скалите между първата и втората част е 

представено на следната графика. 
 

 
 

Колективната субективна привлекателност на труда в социалната 

услуга Защитени жилища се представя чрез интегралният показател на 

степента на субективна привлекателност.   

Определянето на интегралният показател на колективната субективна 

привлекателност се извършва по пътя на намирането на средната 

аритметична стойност на степента на субективна привлекателност за 14-те 

скали.   
 

Интегрален показател на степента на колективната субективна привлекателност 

на труда  
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Изследването на степента на субективната привлекателност на труда на 

социалният работник в услугата Защитени жилища като привлекателност на 

отделните характеристики на практиката на социалната работа дава 

основание за следните изводи: 

 Най-голяма неудовлетвореност отразена като ниска оценка, социалните 

работници изразяват по отношение на личното материално и социално 

обезпечение. С малки разлики следват скала 5 – Потребност от 

личностно развитие и скала 2 – Потребност от благоприятни условия на 

труд. 

 Степента на субективна привлекателност на труда на социалният 

работник в услугата Защитени жилища във връзка със 

социодемографските характеристики на целевата група, показва 

относителни различия от гледна точка на показателите пол, заплата, 

образование и трудов стаж. Статистически значима зависимост на 

степента на субективна привлекателност изследването показа между 

скала 3 – Потребност от топли и доверителни отношения в колектива и 

показател пол и скала 8 -  Потребност от индивидуално развитие на 

всички членове на колектива и показател заплата. 

 Привлекателността на труда като един от най-важните критерии за 

оценка на социално-психологически климат в услугата Защитени 

жилища показва най-общо тенденция към понижение т.е. нарастване 

на неудовлетвореността на работещите в услугата.     
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Резултати от изследване на социалната креативност 

  

Съгласно методиката резултатите са разпределени само по нива и 

това качество (социалната креативност) не е съотнесено в зависимост от 

показателите – пол, възраст, трудов стаж, образование и заплата.  

 

Следва графично представяне на резултатите от приложената 

диагностика за социална креативност. 
 

 

 

Изследването на социалната креативност на социалните работници в 

услугата Защитени жилища дава основание за следният извод: най-голям 

брой лица попадат в „малко над средното” и „над средното” равнище на 

социална креативност – 101 от участниците т.е. социалните работници имат 

съхранена социална креативност. Като качество на личността допринасящо 

за ефективно междуличностно взаимодействие тя се определя като една от 

най-важните професионални компетенции на социалните работници в 

услугата Защитени жилища, повишаваща качеството им на работа.  
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След изследването на „професионалното прегаряне”, 

„привлекателността на труда” и „социалната креативност” потърсихме 

статистически значими връзки между тях за проверка на основната хипотеза 

на емпиричното изследване.  
 

Влияние на професионално „прегаряне“ върху привлекателността на труда 

 

Независима  
променлива 

Зависима  
променлива 

Степен на 

независимата 

променлива 

Средна на  
зависимата 

променлива 

F;P 

Емоционално 
изтощение 

Скала „Топли и 

доверителни  
отношения в 

колектива“. 

Ниско емоционално  
изтощение 

8,25 F=3,9; p<0,05 

Средно емоционално  
изтощение 

7,40 

Високо емоционално  
изтощение 

8,53 

Скала „Признание и  
от личен авторитет“. 

Ниско емоционално  
изтощение 

8,61 F=3,20; p<0,05 

Средно емоционално  
изтощение 

7,79 

Високо емоционално  
изтощение 

8,37 

Скала „Обществено 

признание на  
личния принос и на  
важността на  
работата на  
колектива като  
цяло“. 

Ниско емоционално  
изтощение 

8,25 F=6,29;p<0,001 

Средно емоционално  
изтощение 

7,41 

Високо емоционално  
изтощение 

8,44 

 

Дисперсионният анализ показва влияние на подскала емоционално 

изтощение като компонент на професионалното „прегаряне“ върху 

привлекателността на труда на социалният работник. Емоционалното 

изтощение влияе върху скала 3 - Потребност от топли и доверителни 

отношения (F=3,9;p<0,05), скала 4 – Потребност от признание и от личен 

авторитет (F=3,20;p<0,05) и скала 13 – Потребност от обществено признание 

на личния принос и на важността на работата на колектива като цяло 

(F=6,29;p<0,001) . При ниско и високо емоционално изтощение се отчита по-

висока привлекателност на труда по скали 3,4,13, а средното ниво на 

емоционалното изтощение детерминира статистически по-ниска 

привлекателност на труда на социалният работник. 

Вероятно ниското емоционално изтощение само по себе си е 

привлекателно тъй като хората се съхраняват в професията. Високото 

емоционално изтощение може да е свързано с отдаване на професията или 

амбицията да се реализират в нея, което също поддържа привлекателността. 

Частично се потвърждава първата субхипотеза. Високото ниво на 

емоционално изтощение не предсказва ниска привлекателност, а обратното. 

Това е изключително интересен резултат. 
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Влияние на емоционално изтощение върху вероятността за напускане. 
 

Независима  
променлива 

Зависима  
променлива 

Степен на независимата 

променлива 
Средна на 

зависимата 

променлива 

F;P 

Емоционално 
изтощение 

Вероятност за 

напускане  
Ниско емоционално  
изтощение 

1,45 F=3,42; p<0,05 

Средно емоционално  
изтощение 

1,97 

Високо емоционално  
изтощение 

1,96 

 

Колкото по-високо е емоционалното изтощение, толкова по-висока е 

вероятността за напускане на професията. 

Влиянието на високото емоционалното изтощение върху 

привлекателност на труда (представено в таблицата по-горе) предсказва 

голяма вероятност за напускане. Дори за привлекателността на професията, 

което означава, че вероятно те ще останат в професията на социалният 

работник, но не и в социалната услуга Защитени жилища. 
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Влияние на подскала редукция на личностните достижения върху скали от 

привлекателност на труда. 

 

Независима  
променлива 

Зависима  
Променлива 

Степен на  
независимата  
променлива 

Средна на 

зависимата 

променлива 

F;P 

Редукция на  
личностните 
достижения 

Скала „Творческа и  
интересна работа“. 

Висока редукция на  
личностните достижения 

7,30 F=3,61; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения 

8,14 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

8,28 

Скала „Топли и 

доверителни  
отношения в  
колектива“. 

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,82 F=3,33; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения  

8,01 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,36 

Скала „Признание и  
от личен авторитет“.  

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,96 F=6,26; p<0.001 

Средна редукция на  
личностните достижения 

8,30 

 Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,83 

Скала „Принципни и 

уважителни  
взаимоотношения в  
колектива“. 

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,08 F=4,86; p<0,001 

Средна редукция на  
личностните достижения 

7,01 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,67 

Редукция на  
личностните 
достижения 

Скала „Активна  
жизнена позиция на  
всички членове 
на колектива“.  

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,48 F=4,15; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения 

7,77 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,51 

Скала „Добра  
организация на  
труда“. 

Висока редукция на  
личностните достижения 

5,61 F=4,41; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения  

6,78 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

6,70 

Скала „Общи успехи  
на целия колектив“. 

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,25 F=4,51; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения 

7,39 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,15 

Скала „Общуване  
„по вертикала“ и  
„по хоризонтала““. 
 

Висока редукция на  
личностните достижения 

6,26 F=3,06; p<0,05 

Средна редукция на  
личностните достижения 

7,31 

Ниска редукция на  
личностните достижения 

7,23 
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Общ извод - Високата редукция детерминира статистически значимо 

по-ниска привлекателност на труда по скалите 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14. 

 

Влияние на социалната креативност върху привлекателността на 

труда 

Чрез прилагането на дисперсионен анализ ANOVA е изследвано 

влиянието на социалната креативност като устойчива характеристика на 

личността върху скалите на привлекателност на труда в професията на 

социалният работник в социалната услуга Защитени жилища. 

 

По-високата социална креативност детерминира статистически 

значимо по-позитивни субективни оценки по по-голяма част от скалите 

(1,2,3,5,7,9,11,12,13,14) и техните компоненти, както и върху средната 

стойност на скалите за желаната привлекателност на професията. 

 

Основен извод от емпирично изследване:  

Данните от изследването потвърждават макар и частично, но 

статистически значимо, зависимостта на привлекателността на труда в 

професията Социален работник в услугата Защитени жилища както от 

показателите на професионалното „прегаряне” (т.е. характеристиките на 

професионалната дейност в услугата Защитени жилища), така и от 

личностните характеристики на социалния работник (т.е. неговата 

социална креативност).  
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Заключение и изводи 

  

Анализът на настоящата дисертационна разработка структурирана 

съобразно нейните цели и задачи, дава основание за извеждане на следните 

изводи с теоритичен и практико приложен характер: 

 

1. Спецификата на социалната работа в услугата Защитени жилища 

утвърждава нейната професионална идентичност чрез осмисляне на следните 

моменти: 

 Социалната работа в услугата Защитени жилища се осмисля не просто 

като професионално занятие, но и като социална практика и в този 

смисъл като съвкупност от определени модели на поведение 

подчинени на определени правила и стандарти; 

 В контекста на концепцията за социалното включване, социалната 

работа в услугата Защитени жилища се идентифицира с ролята на 

средство за защита на социално изключени индивиди и групи; 

 Социалната работа в услугата Защитени жилища, обвързана със 

специфичния профил на самата услуга се конкретизира в три 

основни направления: административни дейности, работа с близки 

и роднини, работа с общността и други институции и организации; 

 

2. Професионалният профил на социалния работник рефлектира спецификата 

на социалната работа в услугата Защитени жилища през две основни опции:  

социалният работник е поставен да изпълнява своите задачи в социална 

среда, регулирана от различни нормативни и морални норми, свързани с 

наличието на редица ограничения и бариери, с възпитаващи и 

социализиращи дейности и усилия. В този случай, грижата, подкрепата и 

закрилата към нуждаещите се от тях потребители се осъществява по логиката 

на интегрирането на всеки в и към обществото чрез социална работа.  Така 

социалният работник чрез своята работа реализира както обществените 

ценности, така и различните механизми за възпитание, ресоциализация, за 

приобщаване и включване. Подпомагайки, грижейки се и закриляйки своите 

потребители, социалният работник налага социални норми, организира и 

структурира ситуацията на взаимодействие с потребителя по такъв начин, че 

не само се достига взаимносъгласувани цели, но и спазването на конкретни 

правила от страна на потребителите. Тъкмо тези правила и норми са условие 

за ползване от тях на грижа и подкрепа; 

 

3. Изводи от емпиричното изследване: 

  Обобщеният профил на социалния работник  в услугата Защитени 

жилища на територията на цялата страна по социодемографските 

характеристики показа следното: жени, на средна възраст 41 години, с 
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трудов стаж на длъжнастта до 5 години, с възнаграждение под 500 лева 

и с образование различно от специалността „Социални дейности”; 

 Социалните работници с по-високо емоционално изтощение 

показват и по-високи нива на деперсонализация и понижена 

работоспособност, липса на увереност в собствените сили, загуба на 

вяра в осъществяване на бъдещите намерения; 

 Социалните работници в услугата Защитени жилища изпитват най-

голяма потребност от „лично материално и социално 

осигуряване”, на второ място от „личностно развитие” и на трето 

от „благоприятни условия на труд” като елементи на 

професионалната среда, в която осъществяват своята практика; 

 Привлекателността на труда като един от най-важните критерии за 

оценка на социално-психологически климат в услугата Защитени 

жилища показва най-общо тенденция към понижение т.е. 

нарастване на неудовлетвореността на работещите в услугата; 

 Относно социалната креативност на социалните работници в услугата 

Защитени жилища се установи следното: най-голям брой лица попадат 

в „малко над средното”  и „над средното” равнище на социална 

креативност. Социалните работници имат съхранена социална 

креативност. Като качество на личността, допринасящо за ефективно 

междуличностно взаимодействие, тя се определя като една от най-

важните професионални компетенции на социалните работници в 

услугата Защитени жилища, повишаваща качеството им на работа; 

 Социалните работници в услугата Защитени жилища с ниско и високо 

емоционално изтощение показват по-висока привлекателност на труда 

т.е. по-малка неудовлетвореност, докато тези със средно ниво на 

емоционално изтощение отчитат статистически по-ниска 

привлекателност на труда. Вероятно, ниското емоционално изтощение 

само по себе си е привлекателно, тъй като хората се съхраняват в 

професията. Високото емоционално изтощение може да е свързано с 

отдаване на професията или амбицията да се реализират в нея, което 

също поддържа привлекателността. Частично се потвърждава първата 

субхипотеза. Високото ниво на емоционално изтощение не предсказва 

ниска привлекателност, а обратното. Това е изключително интересен 

резултат; 

 Посочената зависимост между високото емоционално изтощение и 

ниската неудовлетвореност от труда предсказва голяма вероятност за 

напускане. Дори за привлекателността на професията, което означава, 

че вероятно те ще останат в професията на социалния работник, но не и 

в социалната услуга Защитени жилища; 

 Високата редукция т.е. понижената работоспособност, липсата на 

увереност в собствените сили, загубата на вяра в осъществяване на 

бъдещи планове, при социалните работници в услугата Защитени 



 36 

жилища детерминира и по-висока степен на неудовлетвореност на 

труда; 

 По-високата социална креативност детерминира статистически 

значимо по-позитивни субективни оценки по по-голяма част от скалите 

(1,2,3,5,7,9,11,12,13,14) и техните компоненти, както и върху средната 

стойност на скалите за желаната привлекателност на професията. 
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Научни и научно-приложни приноси  

 

В разработката на дисертационния труд могат да бъдат очертани 

следните приноси: 

1.Извършена е систематизация на основните изследователски 

перспективи, концепции и детерминанти на социалната работа в услугата 

Защитени жилища. 

2.Резултатите от емпиричното изследване запълват съществуващ 

дефицит в изследванията на спецификата на труда на социалния работник 

като разкриват неговата специфика от гледна точка на показателите 

„професионално прегаряне”, „привлекателност на труда” и „социална 

креативност”.  

3.Установено е влиянието на социодемографските характеристики на 

социалните работници в услугата Защитени жилища върху личностните и 

професионални ресурси на социалната работа. 

4.За първи път у нас се проучват характеристиките на 

„професионалното прегаряне”, „привлекателността на труда” и 

„социалната креативност” както и техните корелационни зависимости 

относно труда на социалния работник в услугата Защитени жилища. 

5.Практикоприложната значимост на резултатите от 

дисертационното изследване ясно открояват потребността от създаване на 

професинална среда, която да стимулира повишаването на 

удовлетвореността от труда на социалния работник в услугата Защитени 

жилища с намаляване на възможностите за формиране и проява на 

неудовлетвореност. 

6.Категорично се доказва необходимостта от разработване и 

прилагане на програми, респ. стратегии, свързани с повишаването на 

привлекателността и престижа на професията на социалния работник чрез 

извеждане на нейната социална значимост. В този смисъл биха могли да се 

потърсят и създадат перспективи за: професионално израстване в рамките 

на професията „Социална работа”, подобряване на условията на труд, 

увеличаване на възнаграждението, въвеждане на допълнителни обучения 

за професионално усъвършенстване и придобиване на умения за вземане 

на етични решения в проблемни ситуации, стимулиране на 

самостоятелността и на работата в екип.   
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Abstract 

 

           “Protected housing” is a social service, through which the transition from 

the traditional in Bulgaria institutional care to the services offered in the 

community and the family environment is being realized. The practical social 

work and the social worker in the service "Protected Housing" are the main 

subjects of the analysis in this dissertation thesis.   

The aim of the dissertation thesis is to identify the specifics of the social 

work in the service "Protected Housing" and its reflection in the professional 

profile of the social worker by linking data from an empirical study. 

Structurally, the text is composed of an introduction, three chapters, a 

conclusion and inferences, scientific and scientifically applied contributions, a 

bibliography, a list of tables and figures, presenting the research, and 

applications. The theoretical and conceptual analysis is the basis for the 

following conclusion: 

            The specificity of social work in the service "Protected Housing" affirms 

its professional identity by interpreting it as: 

• Social practice in the sense of a set of defined patterns of behavior, subject to 

rules and standards; 

• Means of protecting socially excluded individuals and groups. 

The professional profile of the social worker reflects the specifics of the 

social work in the Protected housing service through two main options: 

realization of the social values on the one hand, and on the other hand - different 

mechanisms of education and re-socialization, integration and inclusion. 

The important from the statistical point of view data from the empirical 

study confirm, though partially, the dependence of the Social Worker profession 

attractiveness in the Protected Housing service  on the occupational “burnout” 

indicators  (i.e. the characteristics of the professional activity in the "Protected 
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housing") and the personal characteristics of the social workers (i.e. their social 

creativity). 


