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Въведение – изминат път
Тази разработка е един от продуктите на дейността по проект „Оценка и
самооценка на услугите за деца и семейства като средство за изграждане на
капацитет“. (Reg. No. CSP – 032).
В процеса на проведените изследвания и анализи се установи, че социалните
услуги в България функционират в среда, доминирана от два фактора:
 Фокус върху спазване на минимални стандарти и официални методологии при
външно оценяване;
 Доверие в схематични модели на добри практики.
И двата фактора са ограничаващи (редуктивни) и предпоставят ригидност
(закостенялост, скованост). Едва ли може да се очаква подобряване на услугите докато
битува единствено документално спазване на нормативи, и се пренебрегват
действията към подобряване благосъстоянието на децата и семействата.
Надяваме се проектът да дава своя скромен принос към създаване на обновена
култура за оценка и самооценка на Центровете за обществена подкрепа (ЦОП), която
пренасочва вниманието от документация и добри практики към успешни резултати,
дефинирани като въздействие върху благосъстоянието на потребителите. Успешни
резултати се постигат, а не се полагат – успех не се пренася механично, тъй като зависи
от множество ключови фактори във вътрешната и във външната за организацията
среда.
Работата по проекта е в територия, която добре познаваме - центровете за
обществена подкрепа (ЦОП). Те играят ключова роля за посрещане
предизвикателствата на деинституционализацията и резултатите от работата им са
жизнено важни за успеха на тази национална програма.
Проектът се изпълнява в рамките на 21 месеца и приключва през април 2015 г. с
намерение да създаде инструмент, основан на техника, позната като оценка на
силните страни (Appreciative Inquiry), в подкрепа оценяването на ЦОП. Желанието е
мониторингът и оценяването да се превърнат в проактивно и позитивно преживяване
чрез подобрено сътрудничество между доставчиците и инспектиращите органи – ДАЗД,
Инспекторат на АСП и други оценяващи органи.
Оценката на силните страни е модел за анализ и вземане на решения, който
търси най-доброто в организациите – успех и ефективност. Напълно е възможно една
организация да е спазила всички нормативни изисквания, но… да не е успешна и
ефективна от гледна точка решаване на случаи и подобряване качеството на живот на
децата и техните семейства.
В хода на проекта методът на оценка на силните страни се апробира (проверява в
действие) при четири ЦОП, търсейки отговор главно на следните въпроси: Могат ли
проверките да дават възможност на доставчиците да представят по-добре
специфичния контекст, в който работят и начините, по които реагират на ключови
предизвикателства; да покажат и докажат релевантността на работата си и успехите в
нея?; Как и би ли могъл държавният мониторинг на социалните услуги да стане ключов
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компонент в една среда на взаимно учене на доставчици, потребители и инспектори,
която признава и цени голямото многообразие на социални услуги?
В хода на проекта се оказа, че предварително предвиденото време (5 дни) не
достига за пълноценно изследване и проверка на изследователската теза. Стремежът
да се получи по-пълна и по-точна информация в проучваното направление наложи
въвеждане на нов елемент в подхода - провеждане на самостоятелен анализ и
самооценяване от самите участници. Резултатите откроиха колоритни картиниизненадващо интересни, практически полезни и адекватни на местната специфика и
конкретната ситуация.
Поради ред обективни и субективни причини е ясно, че държавните оценители не
могат да си позволят обема от време, необходимо за едно комплексно оценяване с
очаквана полезност и ефективност. Това би могло да се компенсира – както показа
проектът – чрез самооценяване в смисъла на горепосоченото, чиито резултати да
бъдат предмет на съвместни разсъждения с външния оценител.
Ефективното самооценяване, обаче, изисква и съответен капацитет с нов фокус –
успехът, а не само и не единствено търсене на документално съответствие и дефицити.
Това ориентира действията по проекта към изграждане и развиване на умения за
фокусиране върху успеха и позитивно споделяне на мисли, чувства и оценки за
съвместната работа в екипа, за екипа, за клиенти, партньори, институции и др. Тези
действия се реализираха в четири ЦОП, които са географски пръснати и различни един
от друг по вид на финансиране и управление – Русе, Монтана, Панагюрище и Велико
Търново. Работата включва три етапа:
Първи етап: Профилиране на всеки ЦОП чрез метода за оценка на силните страни
(Appreciative Inquiry) в организационни политики, подходи, среда на функциониране и
пр.; Защо правят това, което правят?; Изследване на ключовите фактори за успешно
управление на случай - вземат ли се те предвид при мониторинг от държавните органи.
Изследване опита на екипите, свързан с оценяването им - дали са се самооценявали и,
ако да – как.
Втори етап: Въвеждане на системна самооценка, ориентирана към успеха и
фокусирана върху въздействието спрямо потребителите (примерни насочващи въпроси
за рефлективни практики (reflection – разсъждаване, осмисляне и анализиране на
нещата) при предоставянето на услуги и събирането на редовна спонтанна и
автентична обратна връзка от потребителите).
Трети етап: Споделяне на резултати от работата и на идеята за оценка и самооценка
в социалните услуги за деца и семейства със заинтересованите страни – община, РДСП,
ДСП, ОЗД, други доставчици, МКБППМН, центрове за работа с деца и др. Този етап се
реализира чрез фокус групи с участието на горепосочените заинтересовани страни.
Постигнатото се мултиплицира в още два центъра - ЦОП Тетевен и ЦОП Разград,
включително и с провеждане на фокус групи със заинтересованите страни.
Паралелно с посочените действия е проучен опита в оценка на въздействието
върху социалните, образователните и здравните услуги в други държави, при което са
откроени 5 значими групи от фактори, които биха затруднили въвеждането на оценка
на въздействието при социалните услуги и в България.
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Освен това, са проучени и оповестените теории и практики на позитивната
психология в прилагане на позитивен подход при оценка на организационното
представяне като силни и приложими алтернативи на модела „търсене на дефицити”.
Резултатите са апробирани при изграждането на капацитет за оценяване и
самооценяване.
Изпъкнаха следните най-важни констатации:
 Оценяване, вторачено единствено в търсене на документално съответствие и
спазване на минималните стандарти, не буди стремеж у доставчиците към анализ и
подобряване на работата от гледна точка - резултати за потребителите.
 Оценяване, съчетавано с оценка на силните страни (Appreciative Inquiry) и
възможност за активно участие на доставчиците (включително чрез самооценяване)
мотивира индивидуални и екипни търсения и усилия за по-добри резултати.
Даваме си сметка, че посоченото съчетано оценяване изисква повече време,
множество индивидуални интервюта, фокус групи, регистриране на всички гледни
точки, анализирането им и отразяването им по целесъобразност, което е сложно и
трудно изпълнимо в установилата се практика. Затова предлагаме:
 доставчиците да са насърчавани в придобиването на рефлективна култура при
управление и предоставяне на услуги, със зачитане, умело описване и анализ на
успехите, търсене и получаване на редовна автентична обратна връзка от
потребителите, която се документира и интегрира в управлението на промени;
 държавните органи да търсят и вземат предвид продуктите от самооценяване,
презентиране на успех и получаване на обратна връзка от общността при
инспектирането на социалните услуги. Така доставчиците ще са много позаинтересовани да се развиват над минималните стандарти и да планират
интервенции, водещи до реални и устойчиви промени в живота на потребителите.
Искрено се надяваме да провокираме промяна в парадигмата за мониторинг и
оценка на социалните услуги, така че те да не фокусират единствено върху търсене на
документални пропуски, съотнесени към педантично следване на нормативната база.
Ние ориентираме към успех с фокус върху позитивното. Подчертаваме правото
на опитните професионалисти да вземат решения чрез анализ на ситуациите, в които
попадат и въз основа натрупана в практиката мъдрост. Нормативните насоки и
указания са полезен управленски инструмент, но никога не могат да обхванат
приумиците на истинския живот. Универсални формули няма.
Признателни сме на Фонда за реформи на Конфедерация Швейцария за
предоставената ни възможност чрез българо-швейцарската програма за
сътрудничество.
Високо ценим организационната подкрепа на Клуб Отворено общество – Русе
при осъществяването на проекта.
При изпълнението на проекта по различни начини получавахме животворна
подкрепа от много позитивни хора, сред които се откроява професор Тони Гайе от
Великобритания. Черпехме вдъхновение от позитивната литература, но най-вече от
положителния опит, споделен от специалистите в шест Центъра за обществена
подкрепа, на които сърдечно благодарим.
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Осъзнаване на многообразието и
сложността на системите
Центровете за обществена подкрепа (ЦОП) в България са географски разпръснати,
в многообразие от местни общности, различни по вид и начини на финансиране и
управление. За целите на проекта бяха подбрани четири базисни ЦОП - във Велико
Търново (SOS Детски селища България), Панагюрище, Монтана и Русе (КСУДС) с намерението
всеки от тях да представлява група с някакви общи характеристики на услугата (вид
управление и финансиране) Постигнатото в посочените четири центъра се сподели и
апробира с екипите на ЦОП Тетевен и ЦОП Разград. С представители на социалния
сектор в шестте местни общности се обсъдиха поуките от осъщественото.
Темата се изследва с интерес и налага разработване на много детайлни профили
на центровете заедно с екипите им, за да се развие това, което експертите по
управление наричат „осъзнаване сложността на системите“.
Колкото повече се изследват и анализират системите, толкова по-добро ще е
разбирането за безбройните начини, по които те насърчават или спъват
предоставянето на социални услуги с голямо въздействие.

Опит, свързан с досегашно оценяване на
работата
Центровете за обществена подкрепа (ЦОП), партниращи по проекта, досега са
оценявани предимно чрез:
 Мониторинг и проверки от страна на държавни структури;
 Външни оценки от колеги или други експерти;
 Вътрешен контрол на качеството (вкл. атестации на персонала);
 Прегледи и оценка на работата в контекста на проекти или национални програми
(например: проект за изпълнение на „Визия за деинституционализация на децата в
Република България, приета 2010 г.)
Открояват се следните изводи за степента, в която процесът на оценка (като
субективно преживян от колегите), засилва усещането за постижения или успех:
Положителната атестация е хубаво нещо, но….. оценката от атестацията няма
същата тежест както благодарността на потребителите (или тяхната позитивна
обратна връзка).
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Успехът се омаловажава - при формалната оценка (по документи), отчитането на
успехите отстъпва място на бюрократичните цели и като цяло се подценява.
Държавните органи инспектират съответствие с документални предписания.
Процедурите също се гледат формално по документи със строго определени
заглавия и в съответствие с изрични нормативни рамки. Понякога инспекторите
само вербално отбелязват „добри практики“, дори могат да поздравят или
аплодират доставчика, но от тях се очаква да напишат доклади в определен
формат, който позволява единствено идентифициране на пропуски или
несъвършенства в работата и отправяне на съответни препоръки. Ако доставчиците
са карани да чувстват, че постиженията им и добрите им практики нямат значение,
вече имаме етичен проблем при мониторинга на услугите. Както казва един от
участниците „искаме оценка, която да ни мотивира да работим още по-добре и да
постигаме нови успехи“.
Успехът се използва в подкрепа на чужди тези - Някои екипи на ЦОП са
домакинствали посещения от представители на академични среди или на НПО,
поканени от ръководството или от други заинтересовани страни да направят
външна оценка (например: оценка на проекти по деинституционализация или
доказване на някаква теза). В зависимост от следваната теза, оценителите
споменават или игнорират добрите практики, следвайки своите цели, от които
екипът може да се чувства напълно дистанциран. Когато успехът се взема от тези,
на които принадлежи и се използва за подкрепа на друг дневен ред, имаме етичен
проблем.

Ключови елементи от работа по случай
Доставчиците са насърчени да идентифицират кои са, според тях, ключовите
фактори за добро управление на случаи и какво внимание им се отделя чрез следните
два въпроса:
o Според вас, кои са най-важните фактори, които гарантират качествено управление
на случаите?
o На база вашия опит, процесът на оценяване отделя ли необходимото внимание на
тези фактори? (Да, Донякъде, Не)
Анализът на отговорите е представен в следващата таблица, разкриваща
ограничената релевантност на оценка, която е фокусирана върху осезаеми структури
(документация).

7

Фактори за качествено управление на случай
(откроени от отговорите на първия въпрос)

Степен на
отделяно
внимание
(отговори на
втория
въпрос)

Професионализъм – опитност, квалифицираност, отношение, подход

Донякъде

Лични качества – безкористност, емпатия, непредубеденост и липса на Не
предразсъдъци
Постоянно професионално развитие, обучение и самообразоване

Донякъде

Междуинституционално сътрудничество по конкретни случаи и по стратегически
цели

Не

Създаване и поддържане на доверителни отношения с потребителите

Не

Начини за преодоляване на подозрителност и съпротиви на потребителите

Не

Овластяване на потребителите с партньорство

Не

Добра методика и инструменти – оценка и индивидуален план

Да

Реалистични, постижими и ясни цели за потребителите, които да бъдат
достигнати чрез малки специфични стъпки

Донякъде

Гъвкавост на подходите и професионално преценяване

Не

Ресурси и методи, креативност при справяне с трудни и неподатливи случаи Не
(повече усилия за предразполагане и въвличане на съпротивляващи се
потребители)
Добри професионални взаимоотношения в екипа и взаимно доверие (вкл. с Не
партньорите)
Взаимозаменяемост между членовете на екипа

Не

Добро документиране на работата

Да

Свобода на изразяване на професионални мнения в екипа

Не

Способност за „активно слушане“ на потребителите и колегите

Не

Осъзнаване на собствената роля и отговорност у родителите/грижещите се (да Не
не се обвинява само детето)
Развиване у потребителите на разбиране и на желание за необходима променя Не
(човек може да се промени само ако наистина го пожелае)
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Определяне на качеството на социалните
услуги
Известно е, че една услуга, не може да се определи като качествена, ако няма
благоприятно въздействие върху потребителите. В тази връзка доставчиците, с които се
работи по проекта споделят твърдението, че : „Една социална услуга е качествена,
когато влияе позитивно върху благосъстоянието на потребителите и има реално
въздействие върху качеството им на живот“. (Български център за нестопанско право;
„Качество на социалните услуги в България“, 2008).
Изключително важно е да се добавят и «феномените», изплували в практиката на
социалните услуги и показващи, че не може да се катализира промяна в пасивен
бенефициент. Това изисква от доставчика способности и умения да активира и
мотивира бенефициентите и да събужда желанието им за промяна в посока добруване
на детето.
Смисълът на изложеното показва, че полезното оценяване акцентира върху
въздействието на услугите спрямо потребителите, което е много по-трудно от
оценяване, фокусирано върху документация и процедури, разписани като документи.

Оценка на въздействието:
предизвикателства
Държавите, които правят опити да въведат оценка на въздействието на
публичните услуги (социална работа, образование, здравеопазване), срещат редица
затруднения.
Представяме 5 области с „препъни-камъчета” спрямо опитите за измерване на
въздействието на услугите в общността за деца и семейства в България:
1. Изследователите от Лондонското училище по икономика (London School of
Economics) споделят, че при измерване качеството на услугите във Великобритания,
поради сложността на контекста, възниква проблем с „приписване“ - атрибуция1.
Аналогичното се наблюдава и в сферата, обхващаща закрила на децата в България.
Сложността на контекста получава красноречива илюстрация чрез установеното от
английските изследователи, а именно: „Услугите се определят най-добре като
„взаимодействия“ и техните „продукти“ са неосезаеми и не могат лесно да се
измерят, преброят, тестват или верифицират; по-скоро те са „преживени
стоки“, които изискват пряко участие, за да се определят най-ценните им
характеристики. На второ място социалните услуги са много трудоемки
1

Oт лат: attribuo – придавам, донаправям; често срещан феномен когато при недостатъчна, но
необходима информация за интерпретация на социален обект, наблюдателят му приписва вероятни
причини, черти, характеристики.
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(включват усилията на много хора), което води до висока степен на
хетерогенност на услугите. В резултат на това „взаимодействията“ при
предоставяне на услугите варират значително от доставчик до доставчик, от
ден до ден при един и същ доставчик и от клиент до клиент при един и същ
доставчик. На трето място консумирането и производството на услуги са
симултанни и неделими и поради това е трудно да се разплете влиянието на
доставчика върху качеството на услугата, от това на потребителите“. (Мали и
Фернандез – Измерване на качеството на социалните услуги: теория и практики, 2010 - Malley &
Fernandez – Measuring quality in social care services: theory and practices, 2010).

2. Използването на професионална преценка от външни специалисти в практиката по
оценяване на дейностите е с ключова значимост, но също крие „подводни камъни”.
В тези случаи оценяващият е длъжен да открои защо са предприети определени
действия, какво обосновава взето решението. Понякога, обаче, поради богат опит в
теорията и практиката или благодарение на добро познаване на културни
традиции, оценяващият налага своето мнение като меродавно и лишава доставчика
от правото да упражни своя преценка в специфичните обстоятелства и съобразно
личния си опит. Всяка проява на предубеденост при оценяването, базирана на опит
в подобни, но не идентични ситуации или общоприети схващания в структурите, в
които оценителят работи, е по-скоро вредна и стагнираща, отколкото помагаща.
3. Търси се обратна връзка от потребителите на определени интервали, чрез формули,
генериращи статистически валидни данни, което води до дискриминация спрямо
потребителите с трудности при изразяването. Стига се до изключване на тези хора
от групите, чиито мнения търсим или до опити за подкрепена комуникация, които
понякога са проблематични от етична гледна точка или водят до основателни
притеснения чии мнения се документират – на потребителя или на посредника.
4. Оценката на въздействието понякога използва количествени индикатори за
отбелязване на очевиден успех в области, където е сравнително лесно да се постига
успех. Това носи сериозни рискове за отбягване на комплицираните случаи,
изискващи продължителна работа, деликатност, търпеливост, а понякога- смелост и
бдителност (защото нерядко са свързани с риск за живота и здравето на клиентите,
а и на хората, представляващи доставчика на социална услуга). Ако оценяването
акцентира само на количествените показатели, е възможно доставчици, работещи с
„лесни“ случаи, да получават по-висока оценка от тези, които работят с „найтежките“ случаи на потребители, обременени от множество нужди. Това подкопава
мотивацията на работещите с най-предизвикателните клиенти и може да доведе
до подбор на случаи, за да няма риск от провал и незадоволителни резултати или
до отбягване, дори отказ от комплицирани случаи, защото „не съответстват на
конкретната специализация“.
5. Пазарът за „модели на добри практики“ поддържа илюзията за универсални
формули. Опитът да се създаде универсален модел за оценка на въздействието на
принципа „един размер за всички“ при толкова пространна и многообразна
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система, каквато е закрилата на детето, би имал нежелани и непредвидими
последици. „Идеята (за модел на най-добра практика) е да приближи
неопределен реален проблем към такъв, който е напълно определен и
достатъчно опростен, за да позволи изчисляването на верен отговор.
Но…изчисленият отговор може да бъде правилен отговор на задачата в модела
и неправилен отговор за проблема в реалния свят“. (Джон Кей, икономист - John Kay,
economist).

Оценка на въздействието: приемане на
многообразието
Законът за социалното подпомагане в България позволява на голямо
разнообразие от организации да предоставят социални услуги. Ако тези организации са
добре адаптирани към средата си и искрено отзивчиви към нуждите на потребителите
си, и ако съзнателно се стремят към качество на предоставяните услуги, то те ще
работят по различен начин една от друга (и така би следвало да бъде).
Справянето с организационното и операционно многообразие на доставчиците на
социални услуги е сериозно предизвикателство пред отговорните за управлението им
държавни структури. Агенцията за социално подпомагане публикува каталог на база
проучване в 28-те области по проект с европейско финансиране2. Каталогът изброява
действащите „социални услуги“ в България. Само че тези услуги са категоризирани
като вид структури /бази, т.е. – ЦОП е вид социална услуга, както и ЦСРИ (Център за
социална интеграция и рехабилитация), а също и ЦРДУ (Център за работа с деца на
улицата и т.н. Това извиква объркване и може да доведе до смислова подмяна и/или
отъждествяване на неща, които категорично не са тъждествени – структурата ЦОП,
ЦСРИ, и т. под . Например: ЦРДУ извършват съответната услуга, но са си и структури с
организационни специфики, предоставящи различен набор от конкретни услуги.
Самата практика не приема „структура” и „услуга” като синоними – и, примерно, при
насочване на клиенти към ЦОП, точно се изписва препоръчваната услуга като
„превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и
неглижиране”или „работа с кандидат - приемни родители”.
В третия мониторингов доклад за изпълнение на Плана за действие по
деинституционализация, правителството отчита като проблем начина, по който
функционират социалните услуги и това, че се финансират центрове, а не видове
дейност, защото затруднява гъвкавостта и мониторинга на въздействието върху
потребителите.
Всъщност, важно е какви конкретни услуги предлагат изброените структури и
дали тези услуги са в синхрон с потребностите на хората от общността.

2

Проект BG 051PO001-6.2.13„Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на
регионално равнище”
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Роля на доставчиците за повишаване на
изходното ниво на знание
Предоставянето на услуги в общността на деца и техните семейства включва
множество взаимодействия, пръснати във времето в рамките на определен период,
между две страни – доставчик и потребител, за което са необходими специфични
изходни знания и умения. Като при всички взаимодействия, за да оцени какво се
случва, човек трябва да е пряк свидетел. Алтернативата е да се довери на разказите на
двете участвали във взаимодействието страни, или на свидетелствата на тези, които са
били в обхват или са близки и/или заинтересовани страни.
Оценяването на въздействието от социалните услуги включва извличане на
констатации от историите, разказвани от професионалистите, ангажирани с
предоставянето на услугата и/или техните партньори от сектора. Наричаме този процес
„осъзнаване на отговорността“ (Accountability) за професионално представяне. Изводи
могат да се правят и от истории на потребители на услугата, както и от разкази на
членове на общността, които са свързани или са близо до тях. Наричаме този процес
„търсене на обратна връзка“ (Seeking Feedback).
Как могат доставчиците да подобрят стойността на начина, по който представят
работата си? Организациите имат нужда от структуриран метод за рефлексия –
включен в графика като платформа за искрено споделяне и учене, водеща до
подобрено разбиране, прозрения и професионално развитие; метод - насочващ
вземането на решения и обхващащ всички дейности, свързани с услугата. За някои
ръководители на услуга би било странно да спрат ежедневната работна въртележка, за
да насърчат екипа си да размишлява върху своята работа, ако това не е част от
цялостен и улесняващ рефлексията организационен подход към планиране и вземане
на решения, използван системно. Техника, позната като „улесняващи рефлексията
въпроси“ (Facilitative Questioning), може да помогне на ръководителите и техните
екипи да се справят със сложната задача да планират бъдещето на своите организации.
Улесняващият рефлексията въпросник е ефективен инструмент в контекста на
включващи подходи за картографиране на бъдещето. Използването на такъв
инструмент, обаче, е безсмислено, ако ръководителите не са заинтересовани от
включване на персонала в процесите на планиране и вземане на решения. Улесняващи
рефлексията въпроси трябва да се вградят в работния график, за да подтикват към
циклично оценяване на представянето, което да се превърне в навик за съхраняване и
развиване на области в работата, наричани успешни и за идентифициране на фактори,
които правят други области в работата проблематични. По този начин организацията
може да продължи да дава най-доброто, на което е способна с разполагаемите си
ресурси и в обстоятелствата, при които работи.
Организацията е осъзната и бдителна като куратор на изложба от произведения
на изкуството, който понамества картините, коригира осветлението и освежава
изложбеното пространство. Наричаме този организационен подход „кураторство на
работата” (Curatorship). Улесняващият рефлексията цикъл от въпроси води до
създаване на картини за успешно бъдеще. Въпросите са структурирани така, че да
12

извикват прозрения в подкрепа на необходимите решения и на промените, които
трябва да се случат.

Акумулиране на обратна връзка от
потребителите – важна задача за
доставчиците
Професор Дев Патнейк от университета в Станфорд (Stanford professor Dev
Patnaik) насърчава организациите да бъдат емпативни с потребителите си. В наше
време формализираната, статическа информация се приема за авторитетна, а
информацията, извлечена от неформални източници, се посреща с недоверие. От
потребителите се извлича обратна връзка по формален начин, на определени
интервали от време, за да се създадат стандартизирани данни. Търси се информация с
„висока разделителна способност“ и специфичен фокус. Патнейк насърчава осъзнаване
на стойността на информацията, предоставена спонтанно и доброволно в неформален
контекст. Това също е обратна връзка, въпреки че не се прави опит да бъде
предизвикана или да се регулира начина, по който се подава.
Според Патнейк при взаимодействието с потребителите, е възможно да се запази
нужната обективност и в същото време:
 да се утвърждава подход на активно и емпативно общуване с потребителите;
 да се разбира доколко съществуващите процедури и системи съдействат или
спъват емпативното взаимодействие с потребителите;
 да се насърчават неформални групови срещи и социални събития,
предразполагащи потребителите да разказват своите истории;
 да се подтикват специалисти и мениджъри на услуги да чуват тези истории.
Социалните психолози познават отдавна феномен, наречен „осведоменост от
разстояние“ (Ambient awareness) - поддържане на чувство за споделен опит и
свързаност между географски разделени хора, натрупващи малки части от значима за
тях информация, които формират по-големи картини, на база поддържаното чувство за
близост. Участието в този обмен е доброволно.
Не е трудно да се разбере как екип от изследователи успява да анализира
„постингите“ във фейсбук на членовете на дадена група и след време натрупва
подробна картина от споделени действия и навици до степен, даваща възможност да
се изгради достоверен социален профил на групата чрез методи на акумулиране и
разпознаване на модели. Изследователският екип използва само един източник на
информация, който удобно предлага поток от детайли в последователно оформени
пакети от текст, снимки или и двете.
Може ли да се приложи подобен подход към потребителите на социални услуги?
Може ли да се съберат данни с „по-ниска разделителна способност“, които осветляват
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техните мнения, предпочитания и нужди и да се използва подхода на разпознаване на
модели за идентифициране на ключовите въпроси?
Да – възможно е и не само е възможно, но води и до мотивиращи резултати за
всички участници в процеса, когато доставчиците са изобретателни и последователни
при предоставяне на платформи за себеизразяване и след това екипът споделя
поуките от проведеното събитие, допълва, доразвива, обогатява креативните си
подходи. Една такава система признава правото на децата (и възрастните) да се
изразяват невербално. Към въпросите, които са чувствителни или се преживяват като
заплашителни от потребителите, се подхожда индиректно.

Нашият апел
 Призоваваме АСП и ДАЗД открито да споделят затрудненията, които срещат при
разпознаване на многообразието от подходи и тяхната стойност в услугите за деца
и семейства в общността и преценяване на съответствието им спрямо местните
потребности.
 Призоваваме правителството да е критично към идеята за въвеждане на
универсална формула за оценка на въздействието. Нито един модел не може да е
достатъчно всеобхватен, гъвкав или единствено верен.
 Призоваваме да се скъса с подхода „инспектиране” на социалните услуги,
коренящ се в схващането, че организационно развитие се постига най-добре чрез
решаване на проблеми – идентифициране на грешки, пропуски и слабости и
тяхното преодоляване. Съществува алтернатива – визуализиране на постижим
успех и набелязване на стъпки за постигането му.
 Призоваваме инспекторите да работят проактвно с доставчиците; да признават и
използват официално резултатите (продуктите) от тяхната самооценка.
В отговор доставчиците трябва:

Да дават най-доброто, на което са способни…
в средата, където работят,
при обстоятелствата, в които попадат,
с ресурсите, с които разполагат,
изграждайки и поддържайки подкрепящи
взаимоотношения, на които се уповават.
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Организационно поведение, което
предполага качество при предоставяне на
интегрирани услуги за деца и семейства

в ЦОП
Когато се предоставят интегрирани услуги за деца и семейства, е много трудно да
се определи причинно-следствената връзка между интервенциите на доставчика и
промените, настъпили в благосъстоянието или качеството на живот на потребителите.
Въпреки това има определени организационни
предполагат в голяма степен наличието на качество:

характеристики,

които

o Определяне на стандарти: Организацията ясно дефинира собствени стандарти и
разработва инструменти по критерии, изрично свързани с профилите на
потребителите. Националните методики са „локализирани“ - съобразени са с
местния контекст и са съответно адаптирани.
o Фокус върху общността и отзивчивост към нея: Организацията определя ролята си
по-скоро чрез взаимоотношенията си с общността, отколкото чрез
взаимоотношенията си с институционалната рамка.
o Хората, вземащи решения са налице, когато има нужда от тях: Лидерите са
достъпни и силно ангажирани. Решенията се вземат от малки, бързо действащи и
сплотени екипи.
o Създават се връзки: Организацията функционира като общностен „хъб” и прави
връзки между хора, институции и групи, които са били разделени от традиционни
практики, бюрокрация, предразсъдъци или безразличие.
o Общува се с общността: Организацията е прозрачна и общността разбира целите и
познава действията й, защото обичайно са споделяни по подходящ и разбираем
начин.
o Вдъхновява лоялна подкрепа: Организацията сътрудничи и формира силни
коалиции за подкрепа в общността, защото стойността й като социален ресурс се
признава. Привлича поддръжници и доброволци.
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o Социална предприемчивост: В сферата на работа с деца и семейства социалната
предприемчивост цели изграждане или възстановяване и укрепване на социална
мрежа, преодоляване на социалното изключване, устойчиво внедряване на
семейството в общността и заздравяване на подкрепящите връзки и
взаимодействия. Пример за предприемчивост е партньорството на „Еквилибриум“
с „Надежда и домове за децата“ за въвеждане на модела „АКТИВНА семейна
подкрепа” в работата по превенция и реинтеграция, при който се мобилизират
силните страни на семейството; неговите връзки; ресурсите на общността,
включително нейните финансови потенциали, с оглед компенсиране на
специфичните елементи на бедност и социална изолация, водещи до риск от
раздяла на детето от родителите му. Друг пример: кризисният център на КСУДС в
Монтана често настанява деца - жертви на трафик, за които е опасно да посещават
училище. Това се компенсира чрез система за сътрудничество с местно училище
по принципа на дистанционно обучение и предоставяне на допълнителна
образователна подкрепа от тийнейджъри доброволци.
Как гореизброените характеристики стават известни за външен наблюдател и/или
оценяващ в рамките на кратко посещение?
Определяне на стандарти: В социалния сектор са в обръщение голям брой
наръчници и публикации. Раздават се на конференции, семинари и кръгли маси.
Подобни издания е наистина информативни, но оценяващият трябва да търси и знаци,
че демонстрираното професионално развитие не се свежда до материали за раздаване
(не всички организации имат финансови възможности да инвестират в лъскави
издания). Организацията въвежда ли свои процедури и инструменти? Откъде са взети и
как са тествани и адаптирани? Има ли екипът на ЦОП капацитет да провежда вътрешни
тренинги? Разпознава ли се като ресурсен център, предоставящ „ноу-хау” на други
доставчици? Може ли да обучава на национално и международно ниво? Има ли
електронни материали в интернет? Има ли публикации в академични списания или
наръчници с добри практики, презентации на конференции в страната и чужбина?
Какво казва персоналът за възможностите за обучение, професионално развитие и
споделяне на знания?
Фокус върху общността: За организация, отворена към общността, се говори в
нея. Какво показва гугъл търсачката? Организация, фокусирана върху общността, има
определен стил на публична комуникация. Представя с топлина и възторг работата си
на разбираем език. Функционира прозрачно. Активна е в общността и прави много
интересни и полезни за нея неща. Общността познава целия екип. Организация,
ориентирана към себе си, подчертава дейностите и постиженията на ръководството и
не взаимодейства с общността или го прави рядко. Организация, насочена към
общността, полага усилия да направи пространството на услугата физически удобно и
уютно, където посетителите са добре дошли.
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Хората, вземащи решения са налице, когато има нужда от тях: Достъпността и
ангажираността на лидерите се изразява в начина, по който персоналът говори за
работата си. В организация, ръководена от отдадени и вдъхновяващи лидери, има
силно чувство за споделена мисия. Членовете на екипа показват, че разпознават
работата като своя и използват думи и маниер на изразяване, разкриващи доверие в
хората, за които работят; употребяват лични местоимения – аз, ние или притежателни
местоимения – мой, наш. Ако оценяващият предложи да се говори за собствената
работа, ценности и постижения по този начин, а групата не се отзове на предложението
му, това сигнализира за култура и етика, които не насърчават у хората в екипа
убеждения за принадлежност към организацията, авторство на работата си, гордост от
приноса си. Авторство и лична отговорност са тясно свързани. Поради това
оценяващият трябва да е чувствителен към лингвистични сигнали за емоционална
дистанцираност от работата, които се проявяват при:
-

начина, по-който се говори за услугата –вместо „аз направих” „при нас”, „нашият
подход” и т. под се предпочита „на това място”, „тук се прави” ... и пр.

-

прикриване зад името на организацията - вместо „аз мисля”, „ние решихме” и т.
под. се предпочита „политиката на доставчика е такава и такава”;

-

говорене за ръководители и/или колегите като за „те“, което показва откъснатост от
групата.

Създаване на връзки: Силата и устойчивостта на тези връзки много лесно се
проверява. По-долу предлагаме примерен начин за осветляване на връзките, които
даден доставчик е създал.
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Помолете оценявания да направи карта на общността, в която функционира
услугата (групи, институции и др., с които ЦОП има някакво взаимодействие). Очаква се
оценяваните да посочат колкото може повече от долуизброените връзки (но не
подсказвани на оценяваните):

Широка
общественост
(местна/
национална)

Институции
здравеопазване,
заетост,
социално
подпомагане
жилфонд и др.

Медии

Образование
детски градини,
училища,
университети и
др.

Донори,
спонсори

Управляваща
организация
(НПО, община)

Бизнес
общност

Групи в
общността
клубове,
центрове и
други НПО

(местна /
чуждестранна)

Целева група

Местни и
национални
държавни
структури

деца в риск,
семействата им,
съседи,
приятели

Други
сътрудници,
доброволци

Колеги и
партньори от
мрежата от
социални
услуги

Предложеният по-горе списък се ползва само за последваща ориентация относно
пълнота и изчерпателност на връзките в „картата”, представена от оценявания. (Колко
подробна и пълна е картата? Показва ли, добро познаване на взаимовръзките в
общността, в която се работи?)
Помолете оценяваните да обяснят:
- степента на взаимодействие и обмен с различните групи;
- формирането на връзки – дали е произволно и случайно или е добре обмислено
преднамерено действие?
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Общуване с общността: Важно е да се разкрие богатството от методи, използвани
от организацията, във взаимодействията й в общността, и открояване на постигнатите
резултати (може да се ползва за ориентир горепосочената карта). От съществено
значение е и обратната информация - по какъв начин различните групи от общността
изразяват отношението си към ЦОП? Не бива да се пропуска изключително интересния
въпрос относно методите, акцентиращи върху привлекателно, иновативно и полезно.
Вдъхновява лоялна подкрепа: Поискайте да се срещнете с доброволци и
поддръжници. Говорете с тях. Какво ги мотивира? Какво дават? Какво получават от
взаимоотношението си с ЦОП?
Социална предприемчивост: Потърсете, попитайте и установете има ли и какви
са фактите на осъществявана социална предприемчивост. Колко от хората в екипа
реализират плодотворна социална предприемчивост чрез управление на
взаимоотношенията между организацията, общността и нейните реакции на нови
предизвикателства. С познанията си по функционирането и предоставянето на услуги,
те са гарант, че организацията ще реагира бързо и решително при променящите се
потребностни модели в заобикалящата я среда.

Приложение 1:

Насочващи въпроси3 за рефлективни
практики при предоставянето на услуги
A. Консолидиране на успеха
Огледайте се наоколо в работната си среда. Помислете за постигнатия успех
– нещата, които правите за потребителите си и които показват организацията
ви в най-добрата й светлина. Върнете се назад и погледнете изминатия път, довел
до успеха – процесите, направените човешки усилия.
o Кои са ключовите елементи на тези процеси и човешките усилия, генерирали
успешните резултати?
o Кои са наистина позитивните действия (напр. отлична екипна работа, максимално
прилагане на умения, използване на силните страни на хората?)
o Как тези действия са ни помогнали да дадем най-доброто, на което сме способни?
3

Въпросите в представената последователност са разработени за първи път от бизнес консултанта
Шарън Дрю Морган (Sharon Drew Morgen).
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o Съществуват ли знаци, подсказващи нежелано развитие (напр. хора, които твърде
дълго работят „свръх-сили”; ресурсите намаляват;
устойчивостта или за възможността за мултиплициране)?

има

притеснения

за

o Как може да се поддържа постигнатите успехи?
o Трябва ли да се предприемат допълнителни действия? Трябва ли нещо да се
промени?
Следните допълнителни въпроси могат да са ви от полза:
o Когато определяте нещо като успешно, какви индикатори за успех използвате?
o Тези индикатори дали са смислени и приложими според външен наблюдател
(някой, който не е участвал в работата, но разбира функцията й)? Страничният
наблюдател би ли стигнал до същите заключения?

B. Разширяване на модела – създаване на визия за успех в области, които
притесняват в момента.
Огледайте се отново наоколо в работната си среда. Помислете за области в
работата, които ви се иска да са по-успешни – неща, които правите за
потребителите си и ви се иска вашата организация да ги прави по-добре. Върнете
се назад и погледнете начините, по които сте подходили към тях – процесите и
положените усилия.
o Кои са областите в работата, с които не сте успели да се справите все още?
o Има ли промени в обстоятелствата, които да са причина за това управлението да се
окаже неподходящо или са довели до неуправляемост?
o Какво е препятствало управлението до този момент или какво се е променило и е
довело до проблеми в него?
o Има ли намесени външни фактори, върху които имате ограничен или никакъв
контрол?
Отново погледнете успешните си области и още един път обмислете ключовите
елементи на процеси и усилия, които са генерирали успешни резултати.
o Мислейки си за постигнати успехи, какво от техните компоненти би ни помогнало
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да се справим с гореизведените проблеми.
o Как би изглеждал успех в областите, които искате да подобрите (спрямо
резултатите за потребителите)?
o Какви критерии ще използвате, за да решите кои аспекти на ситуацията трябва да се
променят (подход към процедурите, лидерство, членове на екипа, структура на
екипа, ресурси). Какво ще приоритизирате?
o Кои аспекти в горната сфера на работа трябва да останат непроменени? Защо?
Каква е тяхната стойност?
o Каква е действителната разлика между това, което искате да запазите и това, което
искате да промените или отхвърлите напълно?
o Какви са вашите аргументи, че сте приоритизирали правилните елементи за
промяна?
o Как избирате участници в разговора за „промяна“, за да сте сигурни, че промените
се приемат от персонала и другите заинтересовани страни?
o Как ги въвлечете в решенията, които трябва да се вземат?
o Как разбирате дали подкрепят идеите ви за промяна?
o Как разбирате, че не подкрепят идеите ви за промяна?
o Как бихте управлявали ситуация в която хората се чувстват застрашени от
въвежданата промяна?
Следващите въпроси се задават след въвличане на подходящите страни в
процеса.
o Как вие и вашите партньори определяте аспектите, изискващи нов начин за
управление? Кои елементи в ситуацията е нужно първи да се променят?
o Кои елементи в ситуацията трябва да се променят на второ, трето и т.н. място?
o Как ще се справите, ако има различни мнения относно процеса на промяна?
o Как ще се мониторира процеса от началото до края?
o Как ще знаете, ако и когато сте се отклонили от предначертания курс (напр.
промяната се случва твърде бавно, промяната създава непредвидени последствия
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за други аспекти на работата)?
o Какви са основанията ви, че решенията са устойчиви в бъдеще?
o Как ще проследявате, че решението работи в бъдеще?
Заключителни въпроси:
o Организацията осигурява ли адекватен цикъл на обратна връзка от клиентите (в
дългосрочен план) така че персоналът да преживее последствията от реалната си
работа – как тя (работата) влияе на живота на потребителите?
o Вземат ли се добри решения въз основа на обратната връзка от потребителите?

Приложение 2

Рамка за представяне на успешни практики
(примерни насоки за самооценяване)
Предлагаме ви комплекс от въпроси, чрез които целим открояване на успех4 в
контекст, различен от традиционната идея за „добра практика“. Успехът, за който
говорим, е ВАШИЯТ успех. Той принадлежи на вашата организация и не е непременно
приложим на друго място, защото не е механичен компонент от дейността или
практиката ви.
Каним ви да споделите област от вашата работа, която оценявате като особено
успешна, за да помогнете да се разбере защо тя е успешна в контекста, в който
работите.
Преценете дали подходът, довел до успех, може да се приложи от други
доставчици на услуги или да проработи в друг контекст. Според вас, какви са ключовите
компоненти, които трябва да бъдат осигурени от другите доставчици, за да са
спокойни, че те също ще постигнат успех?

4

Успехи и успешни практики в предоставянето на услуги са тези, които по един или друг начин имат
реално въздействие върху живота на децата и техните семейства.
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В следващата рамка ви молим да споделите откровените си мнения.
Регистрираната в нея информация ще служи за системно самооценяване индивидиално, екипно и за цялата организация.
Определете кои са вашите УСПЕХИ в работата. Опишете техните ключови
характеристики.
По какъв начин горепосочените успехи променят живота на децата и семействата в
техния обсег? Какви са ползите за тях и промените, които нямаше да се случат, ако не
постигате посочените успехи?
Опишете накратко защо предприехте действията, водещи до гореизложените успехи?
Какви основни ресурси осигуряват посочените успехи и можете ли да разчитате на тях,
когато се налага?
Опишете какво води до посочените успехи (ключовите фактори, действия, подходи и
т.н.)
Опишете как показвате и доказвате на външен наблюдател въздействието от
постигнатите успехи.
Как се приемат вашите успехи и как това става известно? Молим ви да изброите
конкретните форми, методи, средства и пр, чрез които общността е подала обратна
връзка.
Интересува ли ви обратната връзка от вашата целева група (деца, семейства) относно
постигнатите успехи? Молим ви да цитирате някои от начините и средствата, чрез
които се изразява и регистрира обратната връзка в това направление.
При вас провеждано ли е външно оценяване? Ако да, то потърси ли и взе ли предвид
горепосочените параметри?
В обозримо бъдеще ще разполагате ли с ключовите ресурси, необходими за
поддържане на постигнатите успехи? Ако да, какво гарантира тяхната наличност?
Кои са активите и силните страни на вашата организация, които помагат в постигането,
поддържането и мултиплицирането на успехи?
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