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РЕЗЮМЕ
Общо за оценката: Финалната външна оценка на Проект „Гласът на уязвимостта“ бе
осъществена в периода юни-август 2022 г., с участието на екипа на Сдружение „Еквилибриум“,
ръководители на партньорски организации в пет пилотни области на страната (Видин, Пловдив,
Русе, София и Шумен), ментори и хора, чиито гласове се чуват – деца, младежи и родители,
включени в проекта поради потребност от подкрепа от системата за закрила на детето, социални
услуги и програми. Екип оценители на ИСУО Консулт проведе интервюта на място и онлайн и
направи анализ на теоретични, методически и приложни документи, разработени и прилагани в
проекта. Към екипа се присъединиха консултантите Даниела Янева и Радка Младенова, които
работиха на терен в две области. Екипът посети две публични събития за обща дискусия на
резултатите.
За хората и продуктите: В края на проекта, събрахме мненията на общо 58 участника от 7
населени места в 5-те пилотни области. 29 деца, младежи и родители се срещнаха с оценителите и
споделиха „от първа ръка“ кой е чул техния глас и как това вслушване им въздейства. Разговаряхме
– на живо и дистанционно – с 19 ментора и с 6 мениджъра на партньорските организации в страната.
Задълбочихме мненията с рефлексията на 4-ма членове на екипа на „Еквилибриум“ - за контекста
на проекта, ролята на метода на личните истории и перспективите за развитие на активността и
социалния капитал. Запознахме се с ноу-хау документи на проекта (методология, инструменти за
записване и анализ на личните истории, обучителни материали, обратни връзки, онлайн платформа,
публикации) и други документи на екипа за работа със семейства, помагащи и вземащи решения.
За анализа и изводите: Анализирахме вълнуващи, искрени, задълбочени мнения:
- На децата, младежите и родителите: за ценността на слушането и окуражаването на личното
мнение и активност – в семейството, в защитената среда на социалните услуги, в общността.
- На менторите, партньорите и екипа на проекта: за потребността и силата на свободното
човешко общуване, което следва разказа на споделящия, проучва ресурсите на разказвача и
на помагащите с идеи за ресурсите, възможните решения и стъпки за промяна.
Запомнящите се основни изводи са свързани с:
 Участието на уязвимите. „Гласът на уязвимостта“ е е уникален за България проект, насочен
към трайни социо-културни нагласи, които поставят бариери пред активността на хората и ги
задържат в уязвимо или пасивно състояние, силно зависимо от достъпа до подкрепа. С
участието си в проекта, всяко дете, млад човек и родител извървява, с подкрепата на ментор,
собствен път - от ролята на „уязвимо лице“ към ролята на „разказвач“ на лична история,
„съавтор“ на общо знание за трудностите пред семействата и член на група за взаимна
подкрепа. По този път участниците развиват уменията си, увеличават вярата в собствените
сили, търсят решения и съмишленици.
 Ученето на професионалистите от личната история и опита. Вслушването в разказите на
деца и семейства - оригинален метод на екипа на „Еквилибриум“ - повишава компететността
на менторите, помагащите и организациите-партньори, които учат от споделените трудности
на семействата в конкретния град. Събраните 385 истории носят автентично знание за
проблеми и възможни решения в основните области на живот: семейна подкрепа,
образование, здраве, социална подкрепа и услуги, жилище, заетост, транспорт, отдих и
свободно време.
 Личните истории-„компас“ за качество. „Еквилибриум“ и организациите-партньори
прилагат личните истории като инструмент за оценка на качеството на получената от
семействата подкрепа. Напредъкът се открива в разказите за промяна – за личността и
семейството.
 Споделяне и овластяване. Преходът от споделяне на лични истории към овластяване е
процес на непрекъснато развитие – на личността и групите. Това е продължаващ път с много
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стъпки и с подкрепа чрез менторство, обучение, подготовка за застъпничество. Участниците
в проекта са извървели различен брой стъпки заедно. Заедно пътят продължава!
I. КОНТЕКСТ НА ФИНАЛНАТА ВЪНШНА ОЦЕНКА
„Умовете на хората – по подразбиране – са „настроени“ да мислят за другите. Колкото повече
взаимодействаме с други хора, толкова повече мислим за тях спонтанно. Самотата и пасивното
присъствие не повлияват пряко мислите за другите... Колкото по-социална е средата – с повече
социално взаимодействие – толкова повече хората мислят един за друг“.1 (J. Mildner, D. Tamir)
1. Обща цел на финалната външна оценка на проект „Гласът на уязвимостта“
Тази оценка на проект „Гласът на уязвимостта“, изпълняван от Сдружение „Еквилибриум“ и
финансиран от Фонд „Мечтата на Таня“, е независим анализ на ключовите резултати, научени уроци
и изводи. Фокус в оценката е социалното взаимодействие чрез проучване на:
- контекста на развитие на проекта;
- иновативния метод на менторство и автентични лични истории на участниците;
-въздействието на метода върху „разказвачите“, менторите и организациите;
-резултатите, научените уроци и възможностите за развитие.
Проектът е реализиран в периода юни 2021 г.-септември 2022 г. от „Еквилибриум“ – една от
водещите организации в деинституционализация на грижата за деца.
2. Контекст на проекта и външната оценка
Проектът и оценката са свързани с контекста на политиката за закрила на детето в България,
с потребностите от развитие, както и със споделените ценности в европейската и национална
социална практика, вкл. на „Еквилибриум“ и Фонд „Мечтата на Таня“. Контекстът включва:

Нееднозначното развитие в политиката за закрила на детето, насочена през последните
години към превенция на разделянето на деца от семействата им и към интеграцията им в
общността чрез смислени, но не системно обвързани мерки в универсалните сектори –
социален сектор, здравеопазване и образование, сред които:
- Развитие на системата за закрила към „преход за предотвратяване на потребностите
от закрила на детето, осигуряване на по-добри услуги, отговарящи на нуждите на
децата и ангажиране на здравеопазването и образованието в изпълнение на тази
функция.“2. В подкрепа на тези цели се прилага новия Закон за социалните услуги3.
- Продължаващ процес на „българска деинституционализация“ на грижата за деца,
определян с полярни оценки като: а) „успешно приключила реформа“ според
правителствата на България (отчитащи брой закрити институции за деца с
увреждания и без родителска грижа и брой открити нови социални услуги в
общността) и б) като реформа, „изправена пред много предизвикателства“ и
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Mildner Judith N., D. I. Tamir, The people around you are inside your head: Social context shapes spontaneous thought,

Department of Psychology, Princeton University, Princeton, NJ 08544, USA, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34138598/
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Анализ на системата за закрила на детето, Окончателен доклад, УНИЦЕФ, 2019 г., с. 7,
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Законът за социални услуги е в сила от юни 2021 г.
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повтаряща институционални отношения в новите услуги, според национални и
международни анализатори, професионалисти, наблюдатели, деца и родители.4
- Осъществени отделни структурни промени в здравеопазването за „елиминиране на
възможността деца до 3 г. да бъдат настанявани в институция“, чрез закриване на
Домовете за медико-социални грижи и разкриване на Центрове за комплексно
обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, но без взаимодействие
със социалната и образователната системи и без активна работа със семействата;5
Въведени мерки за приобщаващо образование и достъп до обща и специализирана
подкрепа в училищната система на нуждаещите се деца и ученици, но отново без
активно взаимодействие със социалната и здравната системи и семействата.6
Актуалните потребности от промяна в социалната практика:
- Потребност от приемане на водещата роля на семейството в политиките за деца и за
осигуряването на помощ на семейството, за да поеме изцяло отговорността си и
детето да расте в семейна среда, в атмосфера на щастие, любов7.
- Потребност от достъпна подкрепа на родителите и лицата, полагащи грижи, да
развиват своите родителски умения на национално ниво8 и да изграждат общност.
- Потребност от вслушване в гласа на децата, които продължават да страдат от
социално-икономическо изключване. „Тревогите на децата не се изслушват
достатъчно, а техните мнения често не се считат за достатъчни по важни въпроси.“9
- Потребност от активно включване на семействата в обсъждането на важни въпроси,
вкл. свързани със социални услуги. Подобна потребност е чута и удовлетворена от
„Еквилибриум“, осигурил защитено пространство за споделяне за родители“.10
Споделените ценности и подходи в подкрепа на децата и семействата
- Европейските ценности
Ключовите европейски ценности целят защита на правата на децата в следните области11:

Българската деинституционализация – провал или успех? Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, НБУ,

https://knowhowcentre.nbu.bg/balgarskata-deinstitucionalizacia-proval-ili-uspeh/
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Частична оценка на въздействието, Постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на

здравеопазването, 22.12.2020 г, https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/01/07/3_ov.pdf
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Наредба за приобщаващото образование, https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137177670
Основни препоръки за Резолюцията на ООН за правата на детето от 2019 г. https://www.hopeandhomes.org/newsarticle/unga/
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системно участие на децата в обществения живот;
преход от грижи към подкрепа извън системата за социални грижи;
превенция на насилието и мерки за подкрепа на семействата;
правосъдие в интерес на детето, то е изслушано и в безопасност;
достъп до безопасна цифрова среда, грамотност, онлайн материали;
децата са подкрепени, защитени и овластени чрез качествено образование,
социална защита, здравни услуги, жилищно настаняване, условия на живот.
- Ценностите на Фонд „Мечтата на Таня“
Фондът кани организации с принос в работата с деца и семейства да разработват проекти в
подкрепа на семейства в криза. Проектите са в синхрон с визията на Фонда за създаване на
„българско общество, в което децата растат в семейства и получават подкрепата, от която се
нуждаят, за да се развиват пълноценно“12. Ключовите ценности на Фонда са:
 Ориентирани сме към семейството.
 Нашата отправна точка са правата на човека.
 Работим за приобщаване – не разделяме и не изключваме.
 Стремим се към максимално въздействие.
 Учим се и от успехите, и от неуспехите си.13
- Ценностите и подходите на Сдружение „Еквилибриум“
„Еквилибриум“ работи устойчиво за автентично участие на деца и родители - в нужда от
подкрепа – като надгражда и разчупва стандартните социални услуги. Ключовите ценности са:
o Активно участие на децата и родителите
o Вслушване в мнението на семействата
o Детско участие и самопредставяне.
o Позитивно родителство
o Работа с професионалисти и партньори в различни сектори
 Наличните ресурси
„Еквилибриум“ развива капацитет за подкрепа и активиране на семействата, като:
o Включва децата и родителите в търсене на идеи за необходимата им подкрепа.14
o Проучва и анализира обратната връзка от семействата за оценка на качеството на
предоставяните социални услуги. Към минималните стандарти за качество,
„Еквилибриум“ прилага и популяризира оценката на силните страни и въздействието
върху благосъстоянието на децата като модел на оценка на качеството на подкрепата.15
o Развива детското участие: „Еквилибриум“ е лидер в работа с иновативни модели за
участие на децата чрез игри, учене от опит, взаимна помощ, заедно с детски градини,
училища и социални услуги.16
o
o
o
o
o
o

https://parliament.bg/pub/ECD/4300501_BG_ACT_part1_v2.pdf
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Пак там
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Фонд „Мечтата на Таня“, https://tdfund.org/bg/
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Независима оценка на Семеен център на Еквилибриум в Русе, http://eq-bg.org/bg/nezavisima-otsenka-na-semeen-tsentar-

na-ekvilibrium-v-ruse/
15
Значение на оценката и самооценката за предоставяне на качествени услуги
http://eq-bg.org/bg/znachenie-na-otsenkata-i-samootsenkata-za-predostavyane-na-kachestveniuslugi/?fbclid=IwAR1G2G3M17idf6kZyb-gS9ZzTBnayUTTfzVHTB7905BDkDNvONzjH5i_NKw
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Участието на децата – лесно като детска игра, http://eq-bg.org/bg/utchastieto-na-detsata-lesno-kato-detska-igra-
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Партнира на родителите за развитие на умения за позитивно родителство.
Развива партньорства с детски градини, училища, доставчици на социални услуги, като
провежда обучения, консултации и супервизии на екипи, работещи с деца и родители.
II. МЕТОДОЛОГИЯ НА ФИНАЛНАТА ВЪНШНА ОЦЕНКА

„Както вътрешната, така и външната оценка дават доказателства за ефективността на
социалната работа. Вътрешната оценка се основава на ежедневната работа и оценки на
помагащите и мненията на подкрепените хора. Тя открива конкретните резултати за тях.
Външната оценка повишава доверието в ефективността на интервенцията и допринася за
развитие на знанията на помагащите. Дихотомията „вътрешна-външна оценка“ дава гледни
точки в континуума на натрупващото се знание.“17 (Kevin M. Gorey)
1. Фокус на оценката
Настоящата оценка на проект „Гласът на уязвимостта“ анализира прякото въздействие върху
децата и семействата, върху знанията и нагласите на менторите и организациите-партньори, както и
върху натрупващото се знание на екипа по проекта. Анализираните резултати се основават наймалко на три източника на информация, за да има обективност и многообразие: мненията на деца,
младежи и родители; мненията на ментори, мениджъри на партньорите и екипа на
„Еквилибриум“ и документи по проекта: инструменти, лични истории, методология, е-платформа,
публикации.
2. Процес на оценката
Оценката включи логично свързани с целта й дейности и резултати, а именно:
Метод
Резултати
Анализ на контекста на Прегледани са 12 международни и национални документи,
проекта
както и 20 публикации и продукти на „Еквилибриум“
Изготвяне на инструменти за Разработени са общо 6 инструмента:
събиране и анализ на данни
- въпроси за интервю с 5 групи респонденти;
- инструкция към оценителите.18
Отговарят на Норми и стандарти за оценка на Групата за
оценка на ООН (2016)19.
Консултиране на
Проведени са разговори с екипа за финализиране на
инструментите и процеса
изследователските инструменти и за работата на терен.
Провеждане на интервюта:
Включиха се общо 58 участници от 5 области20. От тях:
на терен и онлайн
- 29 деца, младежи и родители;
- 19 ментора;
- 6 мениджъра;
- 4 представители на екипа на проекта.21
Анализ на резултатите и Осъществен е качествен анализ на резултатите, като по всеки
2/?fbclid=IwAR18aWeUNTFVkHzyqms4yD8kEt4l4eh0s4jCwJGKAXdgP7OddNMtQ3P2O_w
17
Gorey, Kevin M., Effectiveness of social work intervention research: Internal versus external evaluations,
https://www.researchgate.net/publication/230817495_Effectiveness_of_social_work_intervention_research_Internal_versus_ext
ernal_evaluations
18
Инструментите са приложени към настоящия доклад на оценката.
19

UN Evaluation Group’s Norms and Standards for Evaluation (2016), http://www.unevaluation.org/document/detail/1914

20

Оценката бе проведена в 5 области на проекта - Видин, Пловдив, Русе, София, Шумен.

21

Протоколи от проведените интервюта са приложени към доклада.
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изготвяне на доклад

компонент на оценката са представени обобщени мнения на
всички групи интервюирани, с цитати и с описание на броя
подобни отговори и профила на отговорилите (като роля и
населено място). За компактност, мненията на децата и
младежите са обединени в една група.

III. МНЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ ОТ ФИНАЛНАТА ВЪНШНА ОЦЕНКА

Контекст: Разбирането на естествената „среда“ на развитие на проекта е важно условие за
неговия анализ и оценка не (само) като отделен проект със собствени цели и резултати, а като
процес на развитие на нов професионален метод и като анализ на въздействието му върху
конкретните участници, техните семейства, помагащи и общности и социалните връзки между
тях. Това е подход на „вслушване“ в трудностите и желанията на децата и семействата, на
подкрепа за „осветяване“ и доверие в собствените им ресурси и опит за справяне и създаване
на среда за приемане, взаимна подкрепа и активност, която да развиват заедно.
Мнението на децата и родителите, на менторите и организациите е също разказ – за
потребностите, границите и усилията за активизиране и социално свързване – по повод един
проект, но и от него към живота на хората. Тези разкази отиват отвъд познатия „алгоритъм“ в
социалната практика: „оценка на потребностите“ – „индивидуално планиране и работа по
случай“ – „оценка на резултатите“, защото поставят нуждите, ресурсите и постиженията на
всяко дете и възрастен в по-широк социален контекст – на собствения им живот и на живота в
общността, и на връзките между тях – социалното взаимодействие и т.нар. „социален капитал“.

Представените тук - в част III - мнения и резултати „осветяват“ пътя на създаването и старта
на проекта, включването на различните участници в него, въздействието върху хората, екипите и
дейността на партньорските организации (доставчици на социални услуги и организации, прако
подкрепящи деца и семейства) и резултатите за представителите на всяка група участници.
Мненията са анализирани и в следващата част IV, в която проследяваме научените уроци и
погледа напред на участниците в оценката. Това е опит за „подреждане“ на множеството мисли,
преживявания и послания на участниците, за да не загубим нито една идея и да се вгледаме в
различните лица и разкази, споделени с доверие от хората и за хората – като в „знака“ на проект
„Гласът на уязвимостта“:
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1. Роля и участие в проект „Гласът на уязвимостта“
Контекст: Проектът отразява мисията и ценностите на „Еквилибриум“ и е логично,
устойчиво продължение и надграждане на дългосрочната дейност и капацитет на
организацията. Осъществява се в резултат на поканата на Фонд „Мечтата на
Таня“ към „Еквилибриум“ да разработи проект, който да се основава на досегашния
опит на организацията и да съответства на ключовия приоритет на Фонда – да
допринася за развитието на „българско общество, в което децата растат в семмейна
среда и получават необходимата подкрепа, за да се развиват пълноценно“.

Как проектът свърава деца и семейства, помагащи специалисти и партньори в общност?22

Екипът „Еквилибриум“

22

Менторите
Партньорите
„Теренната
работа е най„Проектът е иновативен, а

Събраните мнения в тази и следващите части дават ярки примери за работата на Еквилибриум в изпълнение на Цел 1:

Проектът да даде възможност на семейства в неблагоприятно положение да формулират своите потребности и стремежи.
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„Конкретният фокус на
проекта - наставничество за
самозастъпничество –
включва разказване на
истории и първи стъпки към
съвместни действия в
рамките на общността“.

подходът - много близък до
нашата
работа
като
родителска
организация.
Допринесе и доверието,
което
имаме
в
„Еквилибриум.“
(Партньор – Пловдив)

(Мениджър проект)

Децата и младежите
„Когато разбрах какво ще правим, ми стана
интересно.“ (Дете, ромско малцинство –
Шумен)
„Привлечена бях от метода на личните истории на границата между сериозната работа и
креативността.“ (Член на група за младежки
активизъм – София)

вълнуваща и чрез нея найбързо се докосвам до
резултатите“.
(Ментор - Видин)
„Августо Боал е казал, че за
да
се
чуе
гласа
на
подтиснатите, трябва да се
научим да слушаме тишината.
Привлече ме идеята да се
развиват дейности, които
нарушават
тишината“
(Ментор
Пловдив)
Родителите
„Вярвам, че ресурсите на всяка група
заинтересовани
родители
надхвърлят
ресурсите
на
отделния
родител
и
семейство.“
(Родител на дете със специални
потребности – София)

1.1. Роля на проект „Гласът на уязвимостта“ – мненията на екипа
Какво място заема проект „Гласът на уязвимостта“ в дейността на „Еквилибриум“?
Мненията:
Проектът надгражда дългогодишната дейност на „Еквилибриум“, като разработва и прилага
иновативен метод на споделяне, участие, взаимна подкрепа и обратна връзка – личните
истории.
Проектът е част от развитието на „Еквилибриум“, мисията, ценностите и практиката
 „Конкретният фокус на проекта – наставничество в самозастъпничество чрез разказване
на истории и предприемане на първите стъпки към разработване на платформа за
съвместни действия в рамките на общността – е в съответствие с (1) точките на фокус в
предишни проекти и (2) начина, по който развихме стила си на взаимодействие с
клиентите на социалните услуги, които управляваме...“ Примери на взаимодействието
включват: „участието на родителите в обсъждането на услугите и средата им,
отзивчивост/ реактивност към нуждите на общността чрез самооценка на услугите,
участие и представяне на децата чрез игри и творчество.“ (Мениджър на проекта)
 „Проектът има принос за развитието на организацията, чрез разработване и прилагане
на нови подходи - менторство и работа с лични истории.“ (Експерт платформа)
Проектът с надграждащ модел за качество на социалните услуги чрез обратна връзка
 „Проектът доразширява нашия подход да усъвършенстваме услугите, като търсим
обратна връзка от ползвателите. В наш проект „Оценка и самооценка на центровете,
предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на
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капацитет23 бе застъпена темата за автентичната обратна връзка – как да я получаваме,
кои са препятствията. Спряхме се на социалните събития като неформална платформа за
гледане, слушане, неформално взаимодействие с потребителите. Практикувахме това по
отношение на нашите услуги.24 (2 координатори)
Проектът с иновативен метод на вслушане в гласа на различни участници в процеса на
деинституционализация
 „В условията на Ковид трябваше да намерим друг метод за обратна връзка, който да се
ползва на живо и онлайн, в малки групи и индивидуално. Това съвпадна и с интереса на
донора Фонд „Мечтата на Таня“ да се чуят преживяванията на преките участници в
процеса на деинституционализация, с национално представителни резултати. Решихме
да работим с партньори-доставчици на социални услуги, за да включим повече населени
места и повече участници. Инструментът за записване и анализ на историите е
изобретен от мениджъра на проекта.“ (Координатор)
Проектът с подход на партньорство в социалната сфера
 „Проектът има принос за разширяването на дейността ни чрез партньорството с много
организации в страната. Организацията разви и капацитета си да кооридинира
дейността на различни по тип организации в социалната сфера. (Експерт платформа).
1.2. Участие в проект „Гласът на уязвимостта“ – мненията на организациите-партньори
Как взехте решение Вашата организация да стане партньор по проекта?
Мненията:
Всички интервюирани мениджъри на организации-партньори на проекта определят няколко
основни мотива за включването на организациите, а именно:
 Възможност за включване в проект с иновативна концепция и модел на работа с
различни групи деца и родители (4 мениджъри - София, Шумен).
 Възможност за пряка работа с потребителите с нов, овластяващ метод (3 мениджъри –
Пловдив, София, Шумен)
 Доверие в компетентността и опита на Сдружение „Еквилибриум“ (2 мениджъри –
Пловдив, Шумен).
1.3. Участие в проект „Гласът на уязвимостта“ – мненията на менторите
Как взехте решение да се включите като ментор в проектя?
Мненията:
Всички ментори от пилотните области са привлечени от идеята на проекта и от възможността за
пряка работа с деца и родители. Сред конкретните мотиви за участие са:
 Наличен професионален опит: Интервюираните имат разнообразен опит в работа с
23

Оценка и самооценка на центровете, предоставящи услуги за деца и техните семейства като средство за изграждане на

капацитет, 29 октомври 2013, https://eq-bg.org/bg/proekt-otsenka-i-samootsenka-na-tsentrovete-predostavyashti-uslugi-zadetsa-i-tehnite-semeystva-kato-sredstvo-za-izgrazhdane-na-kapatsitet/
Предизвикателства, етични въпроси, ключови принципи, предлагани подходи и инструменти, подходящи за оценка на
въздействието върху потребителите на социални услуги за деца и семейства, 15 април 2015, https://eqbg.org/bg/predizvikatelstva-etitchni-vaprosi-klyutchovi-printsipi/
24
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хора – като обучители, подкрепящи специалисти, проучващи удовлетвореността от
социалните услуги, а за част от тях - и като ментори/ наставници на уязвими групи (4
ментора – София, 2 ментора – Пловдив, 3 ментора – Русе, 1 ментор – Садово, 1
ментор - Шумен)
Потребност и възможност за надграждане на професионалния опит: Възможността за
надграждане на опита и уменията на специалистите за работа в група с различни хора –
деца, младежи, родители (4 ментора – София, 1 ментор - Русе), работа с непълнолетни
майки от ромско малцинство (1 ментор - Видин)
Възможност за включване в проект със смислена и иновативна концепция:
Специалистите са привлечени от идеята и цялостната концепция на проекта (5 ментора
– София, 1 ментор - Пловдив), както и от нови за менторите методи на работа с нови за
тях групи. В ситуацията на новост, менторите споделят, че са имали „подкрепа от поопитни колеги, които супервизираха работата ни.“ „Потенциалът на Еквилибриум ми
даде сигурност.“ (2 ментора – София, 1 ментор – Пловдив, 1 ментор - Русе)
Възможност за пряка работа с целеви групи с нов, автентичен и овластяващ метод (3
ментора - София)
- „Стори ми се интересен подходът да чуем автентични истории на хората.“ (1 ментор Видин).
- Привлече ме потенциала за промяна към проактивност на децата и родителите (1
ментор – София).

1.4. Участие в проект „Гласът на уязвимостта“ – мнението на децата и младежите
Как взехте решение да се включите в проекта?
Мненията:
Всички интервюирани деца и младежи споделят, че решението за участие в проекта е взето
поради интереса им към личните истории и опита им като доброволци, част от младежка група
или ползващи социална услуга. Конкретни споделени мотиви са:
 Интерес към метода на личните истории като нов метод: а) събиране на връстници и
съмишленици – „всеки млад човек води свой приятел в групата“ (4 младежи,
представители на ромско малцинство и членове на група за младежки активизъм София) и б) важността на личните истории (2 младежи – един със специални
потребности и един-член на група за активизъм - София).
 Личен интерес, свързан с желанието за продължаване на образованието в областта на
психологията, закрилата на деца, работата с хора (1 член на група за младежки
активизъм – София, 3-ма младежи, ромско малцинство - София);
 Поканата за участие от подкрепящи специалисти и ръководители на социални услуги,
които са мотивирали децата и младежите да се включат и да изразяват мнение (2
младежи със специални потребности – Видин, 2 деца със специални потребности –
Пловдив, 2 деца със специални потребности - Русе)
 Среща на хора от дневния център с деца и родители в „махалата“: Върху решението са
повлияли членове на семействата – родители, баба, брат. Едно от децата споделя, че от
малка посещава социалната услуга и се е включила веднага в проекта. (6 деца ромско
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малцинство, 1 дете със специални потребности - Шумен).
 Опит като доброволци в дейности и програми на партньорите (3-ма младежи - София);
 Интерес към темата за правата на детето и закрилата на децата, защото правата не се
дискутират достатъчно нито в училище, нито в обществото, и няма достатъчно обучения
за деца и младежи (2 младежи – София).
Всички споделят, че са получили подкрепа от доверено лице – ментор, директор на услуга, др.

1.5. Участие в проект „Гласът на уязвимостта“ – мнението на родителите
Как взехте решение да се включите в проекта?
Мненията:
Всички интервюирани родители са се включили в проекта заради своите деца. Менторите са
имали свързваща роля между родителите и проекта. Водещи конкретни мотиви са:
 Доверие към екипа и менторите, към специалисти в социалната услуга и училище
(4 родители – София, 1 родител – Видин, 4 родители - Русе);
 Желание за взаимопомощ с други родители в близка ситуация (3 родители –
София, 1 родител - Пловдив);
 Опит като доброволци в различни дейности и програми (2 родители - София);
 Доверие към ресурсите обединените родители (2 родители - София).

Изводи за ролята на проекта и участието в него
1. Проектът е част от дългосрочната дейност на „Еквилибриум“, отразява мисията и
ценностите на организацията, както и контекста, довел до изпълнението на проекта –
социален, професионален, общностен контекст. Проектът се основава, интегрира и развива
професионалния и организационен капацитет на „Еквилибриум, който – от своя страна –
включва задълбочено познаване на научните теории и подходи за работа с уязвими групи;
прилага, адаптира и развива нови, собствени методи и инструменти за подкрепа и
активизиране на тези групи; анализира и популяризира методите и инструментите, като
предлага обучение и партньорство на местни организации в социалната сфера и така
въздейства отвъд границите на собствените ресурси и дейност – в по-широки социални и
професионални общности.
2. Ролята на проекта е широко-обхватна по отношение на целевите групи, включени като
„разказвачи“ на лични истории, и и по отношение на проблемните теми, споделени в тях.
Проектът включва деца, младежи и родители от различни населени места в България, с
различно участие в социалната система – потребители на социални услуги, включени в
системата за закрила на детето или в процеса на деинституционализация. Екипът работи с деца
и младежи със специални потребности и техните родители; деца и младежи, напуснали
социални институции и ползващи социални услуги, родители, ползващи социални услуги.
Анализът на мненията им показва, че проектът въвежда общ, близък до нуждите на участниците
метод на изслушване, приемане и свързване, който липсва в утвърдената система на социална
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работа и услуги.
3. Работата по проекта е многопластова и активизираща потенциал, ресурси и решения в
посока „отдолу нагоре“. Дейностите целят подкрепа на уязвими групи чрез изслушване,
приемане и активизиране на ресурсите им, анализ на потребностите от промяна в средата и
услугите, както и развитие на ниво социални практики и политики. Събирането и анализа на
лични разкази влияе пряко върху преживяванията на разказвачите, променя опосредствено
социалните услуги и може да допринесе с предложения към социалната политика, чрез анализ
на критичен брой истории и проблеми в в областите на живот в национален мащаб.
4. Работата по проект с иновативна концепция и овластяващ метод на пряка работа с деца,
младежи и родители мотивира организациите-партньори и менторите за участие. Наличието
на близък опит в работа с деца и семейства и желанието за надграждането му е важен мотив за
участието на менторите и мениджърите. Доверието в компетентността и опита на
„Еквилибриум“ е допълнителен фактор за успех, който допринася за партньорството в трудното
време с Ковид.
5. Водещите мотиви за участие на децата и младежите в проекта включват интерес към
метода на личните истории, индивидуален интерес за собственото развитие, както и доверие
към подкрепящите специалисти и мнението на близките. Собственият опит в
доброволчеството и интересът към правата на децата са допълнителен фактор за участие.
6. Водещ мотив за участие на родителите е желанието за подкрепа на собственото дете.
Допълнителни позитивни фактори са: доверието към екипа и менторите, специалисти и
директори в социалната услуга и в училище, желанието за взаимопомощ с други родители в
близка ситуация и доверие в ресурсите им, както и наличен опит в доброволчество.

2. Въздействие на метода на личните истории
Контекст: Методът на личните истории е изработен от Мениджъра проект, Дейвид
Бисет, в контекста на непрекъснатите усилия на „Еквилибриум“ да вникват в нагласите и
проблемите на децата и семействата, които подкрепят. Методът е отговор на търсенията
на екипа на общовалиден, близък до ежедневното общуване инструмент, който дава
автентично знание за важните теми и острите проблеми на хората.
Как споделянето на лични истории въздейства върху децата, младежите и родителите?
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Екипът „Еквилибриум“

Партньорите

„Въздействието е в широки „Разчупването на ледовете
граници – хората се чустват сближи
специалисти
и
разбрани,
приети, родители,
подобри
възприемат се като част от работата с децата.“
група с подобни проблеми;
(Мениджър – Шумен)
някои търсят решение на
проблемите
си.
Други
добиха куража да говорят
публично на събитията.“
(Кородинатор)
Децата и младежите

„Харесва ми, че мога да говоря и за
проблемите, и за мечтите си. Имам много
мечти, но най-много искам да се събера със
семейството ми.“ (Млад човек, Видин)
„Учим се да се застъпваме за нашите права и
да различаваме дискриминацията. Преди си
мислех, че нещо просто е несправедливо, но
сега мога да кажа, че е било дискриминация.
(дете със специални потребност- Пловдив)

Менторите

„Методът предлага нов тип
участие за младежите от
социалните услуги –
участие със свободен
избор, не като
задължителна част от
социална услуга.
(Ментор – Русе)

Родителите

„Личните истории ни дават свобода да
говорим спокойно и да стигнем до
открития: че нямаме вина!“ (РодителСофия)
„Ние, родителите на деца със специални
потребности, искаме някой да ни
изслуша, защото сме затворени в клетка
и мислим само за децата си. На мен ми
тежат много работи, ходя по мъките да
взема едно или друго решение за
детето. За първи път срещам разбиране
от първия път.“ (родител-потребител
на социални услуги – Русе)

2.1. Въздействие на метода на лични истории – мнението на екипа
Как споделянето на лични истории от страна на хората им въздейства?
Мненията:
Екипът проследява и анализира както позитивното въздействие на метода на личните истории
върху целевите групи, така и ограниченията, с които се сблъскват.
Позитивно въздействие върху разказвачите - деца, младежи и родители
 Широко въздействие върху различни групи деца, младежи и родители:
- „Въздействието е в широки граници – всички са съмишленици.“ (Кородинатор проект)
- „Използвал съм групи за разказване на истории в продължение на няколко години в
различен контекст. Когато консултирам проблемни тийнейджъри, аз ги насърчавам да
водят приятел или приятели от време на време. С родители на малки деца се виждаме
на вечери с пица и бира. Когато правя супервизия в социалните услуги, насърчавам
разказването на истории и размисъла.“ (Мениджър проект)
 Чувство на разбиране, приемане и съпричастност: „Хората в групите споделиха, че този
тип общуване им е донесло много лично успокоение, чувството, че не са сами, че могат
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да споделят и да бъдат чути и разбрани.“ (Кородинатор проект)
Засилени социални връзки и общност:
- „Всички партньори дават обратна връзка, че работата в група дава възможност хората
да разберат, че са част от общност със сходни проблеми.“ (Кородинатор проект)
- „Обратната връзка от разказвачите показа, че участието в групите е довело до ползи за
тях и те желаят да са част от практиката - създадени са солидни връзки и има чувство за
принадлежност към нещо полезно. Бях насърчен от обратната връзка от разказвачи на
различни места. Някои от тях участваха в публични събития.“ (Мениджър проект)
2.2. Въздействие на метода на лични истории – мнението на партньорите
Как споделянето на лични истории повлиява върху разказвачите?

Мненията:
Всички интервюирани мениджъри дават примери за въздействието на метода:
 Изграждане на връзки и чувство на принадлежност: „Ние сме общност и това е найценното“ е споделяла майка- участник.“ (3 мениджъри-Пловдив, Садово, София);
 Взаимно опознаване, създаване на по-задълбочени връзки, дори сред връстници (3
мениджъри – Пловдив, Садово, София).
 Даване и приемане на подкрепа от ментора и от групата (2 мениджъри-Пловдив,
Шумен)
 Подобряване на взаимодействието между участниците: „Младежите предлагаха
помощ в някои истории... Родителите - черпиха опит от останалите родители,
забавляваха се заедно и плакаха заедно. Това беше тяхното време.“ (Мениджър –
Пловдив)
 От изслушване и приемане към търсене и намиране на решение: „Някои родители
намериха решение на техни проблеми в разказите на други участници по време на
срещите.“ „Някои родители вече могат да се самозастъпват.“ ( 2 мениджъри – Шумен)
 Децата и младежите се чувстват закриляни и разбрани (Мениджър – Шумен)
 Свободно общуване във всички групи (Мениджър – Пловдив);
2. 3. Въздействие на метода на лични истории – мнението на менторите
Как споделянето на лични истории повлиява върху разказвачите?
Мненията:
Менторите разпознават палитра от положителни примери за въздействието на личните
истории:
 Изграждане на връзки и чувство на принадлежност: Споделеното от участниците
усещане „не съм сам“, „имам съмишленици“, имам „сродни души“, „Ние сме общност и
това е най-ценното“ (5 ментора -София, 1 ментор – Видин, 3 ментора – Пловдив, 2
ментора – Русе, 2 ментора - Шумен).
 Свободно общуване: Спокойно, свободно общуване, без задръжки, с хора с близки
проблеми (3 ментори-София, 1 ментор Пловдив, 1 ментор-Русе, 2 ментора-Шумен).
„Както каза един от младежите „можех да кажа всичко, което искам“ (Ментор Пловдив)
 От изслушване и приемане към проучване и търсене на решение: Преживяването на
изслушване, разбиране и приемане мотивира част от участниците да проучват
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проблема, да търсят решение, да откриват, че това е важно за голяма група хора и да се
самозастъпват (2 ментора – София, 2 ментора – Пловдив, 3 ментора - Русе). Част от тях
правят още - популяризират решенията (2 ментора - София, 2 ментора - Видин)
Валидиране на споделеното и усещане за собствена значимост: Когато участниците
разказват историите си пред другите, те виждат тяхната реакция – слушат ги,
съпреживяват с тях, питат ги, подкрепят ги. Така директно получават обратна връзка, че
казаното от тях е важно (1 ментор – Садово) и че другите проявяват интерес към
разказвача (2 ментора – София, 2 ментора – Пловдив и Садово, 3 ментора – Русе)
Подкрепа в група от менторите и от участниците (2 ментора –София, 1 ментор - Русе).
Да изрекат на глас, да извадят „навън“ свои мисли и емоции, които да бъдат чути (1
ментор - София, 1 ментор – Видин, 2 ментора – Русе, 2 ментора - Шумен).
Атмосферата на разбиране и съпричастност (2 ментора – София, 1 ментор - Русе).
Взаимно опознаване, създаване на по-задълбочени връзки, дори сред хора, които се
познават преди проекта (2 ментора – София, 1 ментор - Пловдив).
Усещане за собствена значимост, валидирана от изслушването на личните истории и
интереса към личността и мнението на разказвача (2 ментора – София, 2 ментора Русе)
Свободен избор на участие: Нов тип участие за младежите от социалните услуги –
участие със свободен избор, не задължителна част от социална услуга (1 ментор – Русе).
Затвърждаване на вярата в социалната система и в наличието на хора, които искат да
чуят гласа на уязвимите (1 ментор - София)
Повишаване на очакванията към екипите (1 ментор - Шумен)
2.4. Въздействие на метода на личните истории – мнението на децата и младежите
На срещите по проекта Вие споделяте важни за Вас проблеми. Това помага ли Ви?

Мненията:
Всички интервюирани младежи са на мнение, че споделянето на лични истории им помага като
личности и като членове на група или общност, чрез:
 Въздействие върху общуването и самопознанието: „Да, помага ми, защото обичам да
общувам, да споделям. Винаги научавам нещо ново – за другите и за себе си.“ (млад
човек със специални потребности - София).
 Въздействие върху аналитичните умения: „Човек открива повече гледни точки, навлиза
по-дълбоко в проблема.“ (член на групата за младежко участие - София).
 Изграждане на чувство на принадлежност към група: „Обсъждаме проблеми в
семейството. Уж семействата са различни, но имат общи проблеми.“ (млад човек със
специални потребности - София). „Това е група на връстници с близки интереси и
готовност за участие и активност.“ (член на група за младежко участие - София). „Някой
споделя проблем, а се оказва важен за всички. Това ни помага!“ . „Чувстваме се част от
група, заедно търсим решения“ (2 младежи Пловдив)
 Въздействие върху самооценката и социалните умения: „Да, методът помага много.
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Имаше по-притеснени участници и те станаха по-спокойни, отпуснаха се в групата. Дори
и по-малките говорят по-спокойно!“ (3 младежи ромско малцинство - София).
„Научихме се какво е конфиденциалност - да не разказваме пред други хора какво сме
чули да разказват приятелите ни.“ (2 младежи със специални потребности – Пловдив)
Въздействие върху уменията за самозастъпничество: Младежите разпознават примери
на дискриминация и изразяват потребностите си да ги приемат като равнопоставени „Не ми харесва да ни отделят от другите деца в училище, не ми харесва да ме съжаляват
и да говорят от мое име.“ (млад човек със специални потребности – Пловдив)
Въздействие на групата и средата: „Личните истории помагат на всеки! В групата ние
имахме не само разговор, но и рисуване, работа с постери. Така обсъждането
прерастваше в някакъв продукт, с който може да въздействаме.“ (член на група за
младежко участие, споделено и от млад човек със специални потребнонсти - София).
„Би било много полезно да се работи така и в училище, но едва ли е възможно.
Учениците не биха приели метода може би – средата не е подкрепяща. Център МИР е
подходящото място за такива срещи – средата е позитивна.“ (3 младежи ромско
малцинство - София).
Пряко въздействие на метода на „личните истории“:
- Нормалност на метода – „Това е група за обсъждане на обикновени проблеми, с
които всички се сблъскваме.“ (3 младежи ромско малцинство - София).
- Взаимност – „Всеки дава идеи и всички се изслушваме.“ (3 младежи ромско
малцинство - София).
- Опознаване на приятелите в нова светлина – „Отдавна се познаваме и сме
приятели, но не сме си споделяли проблеми и мечти.“ (2 младежи със специални
потребности – Пловдив, 3 младежи ромско малцинство - София)
- Самостоятелност - „Опитваме се да решаваме проблеми самостоятелно и с
помощта на ментора.“ (3 младежи ромско малцинство - София).

Важно е единичното мнение на дете, което не харесва разказването на истории и отстоява
личните си граници: „Не обичам да се рови в личния ми живот“. Мнението изисква
продължаващо проучване и развитие на метода, с оглед на наличието и ефективната работа с
твърди граници между личния живот и работата в група.
2.5. Въздействие на метода на личните истории – мнението на родителите
На срещите по проекта Вие споделяте важни за Вас проблеми. Това помага ли Ви?
Мненията:
Всички интервюирани родители са на мнение, че споделянето на лични истории им помага като
личности, родители, членове на семейство и на група с близки проблеми чрез:
 Взаимна подкрепа и чувство на принадлежност: „Изградихме приятелски отношения с
други родители заради споделеното.“, „Споделих най- големите си притеснения за
отглеждането на детето ми и срещнах разбиране и помощ.“ (6 родители – София, Русе)
 Подобряване на общуването и социалните умения: „Получих помощ в общуването с
детето и в семейството. В групата играем ролеви игри, полезно е.“ (2 родители – София)
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Подкрепа в труден за семейството период: „Екипът ми оказа подкрепа за
преодоляване на проблеми с второто ми осиновено дете.“ (родител, потребител на
социални услуги – Видин), „Наскоро и съпругът ми ме напусна, така че в групата намерих
семейство, което ме изслушва и споделя болките ми.“ (родител, потребител на
социални услуги – Русе)
Въздействие върху аналитичните умения: „Откривахме други гледни точки в личните
истории – всички въздействащи и истински.“ (2 родители- София, Русе)
Обмен на знания и ресурси: „Помага ми да намирам сили и да търся решения.“.. „С поголемия син имахме проблеми, получих и здравна помощ за детето. Справихме
се.“ „Менторът помага със знания за отглеждане на повече деца.“ (родители – София,
Русе)
Въздействие на самия метод на личните истории чрез:
- Рефлексия за собствените преживявания и ролята им в живота на семейството:
„Преодоляваме автоцензурата, защото ние си слагаме бариери и продължаваме
да мислим, преживяваме и действаме в тези граници.“ (родител - София)
- Достъп до доверен човек, ментор: „Разговорът с доверен човек дава усещане за
подкрепа, разбиране, приемане (родители – София, Видин).
- Компетентност: „Работата с лични истории се върши от подготвени хора,
професионалисти. Те знаят как да помогнат.“ (родители – София, Русе)
- Обхват: „С ментора говорим за проблеми в семейството, в грижите за детето, в
детската градина, финансови проблеми.“ (родители- София, Русе)
- Разширено въздействие на метода – „Личните истории помагат на цялото
семейство. Разбрах, че една майка се е справила с даден проблем, набрах кураж и
аз да говоря в семейството си и да постигна същото. Нямаше и да помисля да
говоря, без опита на другата майка.“ (родител, ромско малцинство – София)

Внимание заслужава споделеното предпочитание за индивидуални срещи с ментор от майка
на дете с увреждане: „Не знам как бих се справяла в групови срещи – може да не издържа на
натоварването на всички проблеми, ще се разплача, ще избягам. Няма да съм полезна на
другите.“ Предложението й е груповите срещи да имат фокус „не само върху проблемите“, за да
носят надежда и енергия за справяне. (родител на дете със специални потребности София).

Изводи за въздействието на метода на личните истории върху разказвачите
1. Споделено и анализирано е широко-обхватно положително въздействие върху децата,
младежите и родителите-участници в проекта – потребители на социални услуги, участници в
системата на закрила или в процеса на деинституционализация. Мнението на участниците,
заедно с анализите на екипа, менторите и партньорите включват многобройни примери за
приоритетно личностно, но и групово развитие, основани на общуването в група, сред които:
взаимното опознаване, постигнатото спокойствие, както и примери за приемане и
съпричастност, взаимна подкрепа, подобрени социални връзки и усещане за общност. Важен
резултат е повишеното чувство за собствена значимост, усещането у децата, че са закриляни и
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могат да общуват свободно, както и подобреното взаимодействие между родители и
специалисти.
2. Въздействие оказват и ограничения на личностно, групово и системно ниво при работа с
метода, които се проучват и анализират с цел „учене от грешките“. Най-видими са негативните
нагласи на хората, свързани с актуалните проблеми на семействата и обществото, недоверието
в собствените ресурси за справяне и скептицизъм към готовността на институциите да работят
по важните за гражданите проблеми. Мнението на един млад човек и един родител,
неприемащи споделянето на личната си история в група, поставя задача пред екипа да търси
инструменти за анализ и интегриране на подобни нагласи в групата, работа с личните граници и
търсене на гъвкави решения – фокус върху постиженията, въвеждане на различни роли на
участниците, др.
3. Потенциалът за овластяване, активизиране и самозастъпване на участниците е в начален
етап на развитие. Той представлява комплекс от нагласи и вярвания, социални умения,
изграждане на връзки и взаимодействия, рефлексия върху преживяванията, успехите и
трудностите, които се разгръщат постепенно и могат да се трансформират в активност и
самозастъпничество - с целенасочени, неинтуитивни усилия, чрез обучение и с подкрепата на
менторите, в по-продължителен период от време (надхвърлящ продължителността на проекта).
Важен резултат е стартиралият при някои родители преход от изслушване и приемане към
търсене и намиране на решения, както и заявената потребност сред част от младежите да
развиват умения за самозастъпничество.

3. Въздействие на метода на личните истории върху дейността на организациите
Как споделянето на лични истории въздейства върху организациите?25

25

Събраните мнения в тази и следващите части дават ярки примери за работата на Еквилибриум в изпълнение на Цел 2:
Проектът да допринесе за по-добра представа за семейната криза, извлечена от личните истории, и да помогне на
доставчиците на услуги да подобрят качеството на услугите си, основано на живия опит.
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Екипът „Еквилибриум“
„Поканата на Фонд „Мечтата
на Таня“ ни предизвика да
проучим как и доколко
декларираните от нас
принципи на работа са
отразени в дейността и
социалните ни услуги.
Практикуваме ли това, което
проповядваме? Следваме ли
посланието на проекта?
Можем ли да поддържаме
сътрудничеството с нашите
партньори по проекта, като
същевременно сме в лидерска
роля?“
(Мениджър проект)

Партньорите
„Обучих екипа си, за да развие
нови знания и умения и да
ползва нови методи и
инструменти за работа с деца
и родители от уязвимите
групи.“
(Мениджър – Садово)
„Проектът повлия отлично
върху обратната връзка с
родителите, аспект, върху
който имаше нужда да се
обърне внимание.“
(Мениджър – Шумен)

Менторите
Подобрихме общуването и
взаимодействието
си
с
хората.“
(Ментор – Вшдин)
„Постигаме
по-добро
адресиране и предлагане на
различни услуги за деца и
младежи
със
специални
потребности
и
техните
родители.“
(Ментор – Пловдив)
„Проектът даде тласък да

възобновим работата с
групи родители и
тийнейджъри.“

(Ментор – София)

3.1 Въздействие върху дейността на организацията и партньорите – мнение на екипа
Как методът на личните истории повлия върху организацията и дейността й?
Мненията:
Разработеният и ползван по проекта иновативен подход на лични истории оказва въздействие
върху пряката работа със семейства, самооценката на дейността и партньорствата.
Ефект върху взаимодействието с деца, младежи, родители
.
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 „Проектът има съществено значение за взаимодействията с хората, с които работим, чрез
въвеждането на новия подход - споделяне на техните истории.“ (Експерт платформа)
 „Ще продължим работа с активистите за самозастъпничество по важните за тях
теми.“ (Координатор)
 „Ефектът от проекта тепърва ще стане ясен, тъй като влезе в сила Наредбата за качеството на
социалните услуги (към новия Закон за социалните услуги), в която е силно застъпено
изискването за натрупване на обратна връзка от потребителите. А „разказването на
истории“, основният наш прийом, е уникален начин за събиране на автентични обратни
връзки от потребители или от тези в досег със системата за закрила.“ (Координатор)
Въздействие върху рефлексията и самооценката на дейността и социалните услуги
 „Нашите 4-ма наставника от Еквилибриум в Русе апробираха метода на разказване на
истории с различни целеви групи. Беше трудно заради пандемията: едната ромска общност
отказа участие, защото имаше много болни. Тепърва ще го внедряваме във всички услуги, ще
обучим управителите и психолози/социални работници, за повишаване качеството на
услугите.“ (Координатор)
 „Екипът на „Еквилибриум“ създаде списък от организационни характеристики - критерии, с
който оценяваме качеството на предоставяните услуги и дейността ни за определени
времеви периоди. Сред критериите, които ползваме и по проекта, са: определяне на
собствени стандарти, фокус върху общността и отзивчивост към нея, достъпност на
вземащите решения, създаване на връзки, общуване с общността, формиране на силни
коалиции за подкрепа, социална предприемчивост.“ (Мениджър проект).
Въздействие върху компетентността и активността на професионалната общност
 „Проектът има принос и за развитието на компетенциите на членовете на екипа чрез новата
за тях роля на ментори.“ (Експерт платформа, Координатор)
 „С партньорски организации предложихме създаване на мрежи по различни въпроси, така че
да се формира „критична маса“ истории и участници. Това ни позволява да следим за
„горещи теми“ и да застанем заедно с партньорите зад създаването и представянето на
разказ „Това се случва с нас“ и да говорим за това, което трябва да се промени. (Мениджър
проект)
3.2. Въздействие върху социалните услуги – мнението на партньорите
Как проектът повлия върху предоставяните от организацията Ви социални услуги?
Мненията:
Партньорите разпознават важни резултати за социалните услуги, в резултат на участието по
проекта, сред които:
 Повишаване на компетентността на екипа –„ Екипът се обучи и натрупа опит в
прилагането на нов метод на пряка работа с потребителите на услуги.“ Това обогатява
компетентността на екипа, взаимодействието с потребителите и чувствителността към
преживяванията им. (4 мениджъри – Пловдив, Садово, София, Шумен)
 Повишено качество на социалната услуга – „Новият подход направи услугата пожелана, качествена и затвърди доброто взаимодействие с родителите и младежите.
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Разчупи екипа и му показа една друга гледна точка и един по-приятен и, в същото
време, качествен модел в работата.“ (Мениджър – Пловдив)
Подобрено взаимодействие с родителите/ младежите/ децата (2 мениджъри –
Пловдив, Садово)
Автентична обратна връзка от родителите – „Проектът повлия отлично върху обратната
връзка с родителите, аспект, върху който имаше нужда да се обърне
внимание.“ (Мениджър – Шумен)
Повишен капацитет за застъпничество (Мениджър – Шумен)

3.3. Въздействие върху социалните услуги – мнението на менторите
Как проектът повлия върху предоставяните от организацията Ви социални услуги?
Мненията:
Всички ментори оценяват изцяло положителното въздействие върху предоставяните услуги
чрез:
 Утвърждаване и разширяване на взаимодействието и доверителната връзка с
родителите, децата и младежите (2 ментора София, 2 ментора Видин, 4 ментори
Русе, 1 ментор Шумен, 1 ментор Пловдив)
 Нов, обогатен образ на организациите-партньори - както в очите на потребителите – с
нови дейности, различни от вече познаните и ползваните от потребителите, така и в
очите на други организации (2 ментора – София, 1 ментор - Пловдив)
 Възобновяване на работата с групи родители и тийнейджъри (1 ментор – София)
 Обогатен професионален опит на екипа в работа с групи (1 ментор – София, 1 ментор
– Пловдив, 1 ментор - Русе);
 Повишено качество на обратната връзка от подкрепените деца и родители (2 ментори
– София)
 Валидиране на дейността на ментора и на социалната отговорност и застъпническата
дейност на партньорите (2 ментори – София, 1 ментор – Русе, 1 ментор - Шумен)
 Обратната връзка от участници показва, че подобни подходи са много
предразполагащи към работа с хората. Не ги напряга, стават по-комуникативни и
искрени.“ (1 ментор – Пловдив, 2 ментора - Шумен)
 Повишена рефлексия за необходимостта от активно партньорство между
организациите-доставчици и организациите в подкрепа на семейства, с текуща обмяна
на опит, методи и ноу хау в пряката работа с деца и родители (Ментор – София).
 Застъпничеството и самозастъпничеството е отдавна заложено в нашата услуга и
проектът го разви в още по-голям мащаб. Даде му съдържание!“ (Ментор – София)
 Отваря пространство да развиваме застъпници и самозастъпници. (Ментор – Пловдив)
Изводи за въздействието на проекта и личните истории върху социалните услуги
1. Екипът на „Еквилибриум“ задълбочава рефлексията и валидира самооценката си за
собственото организационно поведение, качеството на социалните услуги и партньорствата
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на терен, като проучва процеса на работа, постиженията и трудностите – през различни гледни
точки. Изработените стандарти и критерии и тяхното прилагане в практиката на организацията
са в непрекъснат процес на анализ и самооценка – включително в проект „Гласът на
уязвимостта“ - с готовност и визия за развитие.
2. Подходът на личните истории пряко въздейства върху връзките и активното
взаимодействие с „разказвачите“, като сред най-видимите - краткосрочни резултати - са
многобройните автентични обратни връзки от различни групи деца, младежи и възрастни за
получената подкрепа. Екипът е чувствителен и към по-дългосрочното въздействие върху
активността на участниците – чрез въздействието на техните обратни връзки върху
предоставянето и оценката на социалните услуги или мерките за закрила, които ги касаят, както
и върху потенциала им за самозастъпничество – индивидуален и групов.
3. Вслушването в „критична маса“ разкази на нарастващ брой участници, с които работят
„Еквилибриум“ и партньорите на терен, засилва компететността на менторите и
организациите, основана на доказателства. Този процес допринася за натрупването на
автентично знание за важните теми за групи деца, младежи и родители в конкретния град и
укрепва работата в мрежа за извеждане на ключови общи теми, по които са необходими
съвместни усилия за промяна.
4. Мениджърите на партньорските организации оценяват въздействието на проекта върху
социалните услуги и подкрепа като изцяло положително и основано на взаимосвързани
процеси и резултати, сред които: повишената компетентност на екипа в работа с метода на
личните истории, повишеното качество на социалните услуги с повече гъвкавост и
привлекателност на общуването с деца и родители, с автентичната обратна връзка от
родителите и, в резултат, повишаващия се капацитет на застъпничество.
5. Менторите оценяват въздействието на проекта върху социалните услуги като
многоаспектно и стимулиращо. Социалните услуги са повлияни от подобрената доверителна
връзка с целевите групи, обогатения образ на организациите, тласъка за подновяване на
дейности с различни групи деца и родители, повишената информативност на обратните връзки,
валидирането на ролята на менторството и застъпничеството и необходимостта от активно
партньорство за успеха им.

4. Напредък и резултати
Контекст: В рамките на годината на изпълнение на Проект „Гласът на уязвимостта“,
„Еквилибриум“ и партньорите събират 385 лични истории, от които 109 разказа за деца, 72
разказа за младежи и 204 разказа за и на родители. Историите са качени на е-платформата на
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проекта и достъпни за партньорите – за анализ, подобряване на качеството на услугите и за
застъпничество. 895 участия на разказвачите са допринесли за събирането на личните истории, с
доверие, слушане, приемане и взаимна подкрепа. В тези обобщени цифри не се вижда напредъка
и резултатите на участниците, но те са разпознати от самите тях, от менторите, партньорите и

Няколко ключови цитата

Станахте ли по-уверени? Какво усетихте като успех за Вас?26

Екипът „Еквилибриум“
Партньорите
Менторите
„Ползите от проекта бяха:
„Новият подход направи
„Участието ми въздейства
-За социалните услуги: да услугата по-желана,
силно. Професионалния ми
разберат по-добре света на качествена и затвърди доброто път е свързан с младежи с
клиентите,
да
развият взаимодействие с родителите
увреждания, зоставени от
услугите.
и младежите.“
семействата си. Сега работя с
-За разказвачите: да се
(Мениджър Пловдив) родители, които имат сили и
превърнат в активисти за
и правят невъзможното, но
промени „отдолу-нагоре“;
отглеждат децата си в
- За нас: нов метод за
семейството.“
разбиране на хората и
(Ментор – Русе)
подобряване на услугите
(Координатор)
Децата и младежите
Родителите
„Не съм мислила, че мога да говоря пред много
„Готова съм да окажа подкрепа на хора,
хора, винаги съм се притеснявала.
които искат да осиновят дете, готова съм да
Но
доверието
в
малката
група
ни споделя с тях опита си.“ (родител – Видин)
помогна.“ (млад човек, ромско малцинство София)

1. Напредък и резултати на децата, младежите и родителите
1.1. Напредък и резултати – мнението на децата и младежите
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Събраните мнения в тази и следващите части дават ярки примери за работата на Еквилибриум в изпълнение на Цел 3:
Проектът да даде възможност за устойчиво, творческо, доброволно сътрудничество на ниво общност, което да информира
институционалното планиране и предоставянето на обществени услуги.
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Вие станахте ли по-уверени в себе си?

Мненията:
Децата и младежите споделят, че са станали по-уверени и по-активни в общуването с другите.
Положителната промяна те свързват с няколко фактора:
- Участието си в груповите дейности и обсъждането на важни за всички теми,
включително проблеми в семейството и в училище (деца и младежи - София, Видин,
Шумен);
- Нагласата, че могат да помогнат на връстници (младежи – София);
- Новите умения да говорят пред хора, да представят мнението и преживяванията си –
както пред приятел, така и пред непознати хора (младежи – София, Пловдив);
- Доверието в групата и приемането на различни мнения и опит (деца и младежи –
София, Шумен). „Винаги съм вярвал в себе си, дори съм ходил в Европейския
парламент. Но станах по-уверен в споделянето пред други хор.. Почувствах се
важен.“ (дете със специални потребности – Пловдив)
- Наличието на доверен, близък човек: ментора (младежи – София, Русе, Шумен);
- Новите умения за цел и търсене на решения (младежи София, Видин, Пловдив)
Повечето младежи свързват активността си с желанието да се развиват като личности и бъдещи
специалисти – юристи, брокери, психолози, актьори (деца и младежи – Видин, Пловдив, София).
Едно от децата не споделя положителна самооценка, но потвърждава удовлетворението си от
работата с ментора – „Както казах, трудно ми е да говоря пред хора, единствено пред С.П. –
ментора, която ме разбира. Аз съм особена.“ (дете със специални потребности – Русе).
1.2. Напредък и резултати – мнението на родителите
Вие станахте ли по-уверени в себе си?

Мненията:
Родителите споделят, че са станали по-уверени в поведението и преживяванията си, поспокойни в общуването с децата и семейството, благодарение на разнообразни фактори:
- Подкрепа от ментора за възстановяване на доверието в себе си и в семейството
(родители – София, Русе), за намиране на работа: „Помогнаха ми и да си намеря
работа. Много добре се представям на работното място“ (родител – Русе);
- Подкрепата от цялата група за разпознаване на табутата в себе си и ограниченията на
средата, за надежда и търсене на решения (родители – София, Пловдив, Русе);
- Нагласата за нормалност - че разговорите за лични проблеми пред външни хора не са
нещо лошо, а носят спокойствие (родител – София, родители - Русе);
- Приемане на групата като ресурс – това е „собствено среда“, която се оценява
положително и от семейството – „Мъжът ми също приема срещите ми с родители, даже
пита „кога ще се виждате с твоята група“? (родител, ромско малцинство - София),
(Русе)
- Готовност за оказване на подкрепа – „Готова съм да окажа подкрепа на други
родители, с каквото мога, с уменията ми.“ (родители – Видин, Русе), „Успях да привлека
мои приятели.“ (родител – Русе).
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1.3. Напредък и постижения – мнението на менторите
Как работата Ви като ментор повлия професионалния Ви опит и ученето от опита на
другите?
Мненията: Вслушването в опита на другите въздейства върху всички ментори.
 Напредък на личностно ниво:
- Личностно развитие (ментори от всички области)
- Рефлексия върху собствените умения и нагласи за изслушване в собственото семейство
и отношение към ежедневните проблеми (Ментор - София);
 Въздействие на професионално ниво:
- Обогатен опит - във воденето на групи, менторство, застъпничество (6 ментори от
всички области), работа с нова група деца с аутизъм, (1 ментор - София);
- Усъвършенстване на уменията за слушане, събиране и вникване в разказите „без
бланки, без чек“. Методът ще промени социалната работа и индивидуалния подход
качествено (1 ментор София, 1 ментор Видин, 2 ментора Пловдив, 1 ментор Шумен)
- Осъзнаване ролята на спонтанните разкази, без редакция (2 ментора София, Пловдив)
- Осъзнаване на значимостта на „изслушването“ и разбирането на личната история за
всички участници – родителите, деца и младежи (2 ментора - София)
- Повишена чувствителност към ресурсите на участниците, които въпреки трудностите
търсят решение, правят усилия за промяна“ (2 ментора – Видин, Русе)
- Повишена рефлексия върху собствените стереотипи и за нуждата хората да назовават
проблемите, които може да останат невидими за специалиста (1 ментор - София).
- Задълбочаване на познанието на ментора и обучение на целия екип - за спецификите на
участниците (1 ментор – Садово) и метода на разказване (2 ментора Пловдив, Шумен).

Изводи за напредъка и постиженията на участниците
1. Децата, младежите и родителите споделят по-голямата си увереност и по-високата си
самооценка, в резултат на участието в групи за лични истории. Водещи фактори за това са
подкрепата от ментора и подкрепата от групата, както и активното участие в дейностите, което
носи ползи на отделния участник и на групата. Положителната самооценка е условие и резултат
от активните социални връзки между участниците в групата, ментора, семейството и средата.
Ролята на групата и прехода от МЕН към НАС е видима.
2. Децата, младежите и родителите получават подкрепа и уважение като членове на
семейства и малки общности, които са значими със своите ценности, норми, постижения.
Участието им в обсъждане на важни за тях теми засилва както идентичността им като част от
собственото семейство и общност, така и тяхната отговорност към живота им заедно. Приети в
своята идентичност, разказвачите откриват смисъл и енергия да мислят и да се подготвят за поголяма активност, сплотяване и застъпване.
3. Процесът на повишаване на самооценката и усещането за напредък и успех на
разказвачите влияе пряко върху опита, мотивацията и самооценката на менторите, както и
върху усещането за напредък и успех на екипа на „Еквилибриум“ и партньорите. В този общ
път, помагащите се вслушват не само в споделеното от децата, младежите и родителите, но и в
собствените нагласи, ограничения, стереотипи и постижения – като личности, професионалисти
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и екипи.

2. Картините на успеха
Кое бихте определили като успех в участието Ви по проекта?

Екипът „Еквилибриум“

Партньорите
Менторите
„Проектът върна аналитичното „Всяка разказана история,
сама по себе си е успех, както
„Успешното партньорство е мислене на екипа.“
(Мениджър
Пловдив)
за разказващия, така и за
ключов успех по проекта!“
продължаващо останалите членове в групата,
(Всички членове на екипа) Активното,
участие и постоянство на така и за мен. Дискутирането
„Създаването на платформата, участниците е успех – в и стигането до решение на
условията
на
Ковид, даден проблем за мен е
достъпна за всички
притеснение за себе си и успех.“
партньори.“
(Ментор – Русе)
(Експерт платформа) близките си.
(Мениджъри София, Пловдив)
Децата и младежите
Родителите
„Искам и нашите приятелки от махалата да „В групата успях да преодолея
идват.“
огорчението си, че детето ми е
(Деца, ромско малцинство, Шумен) отхвърлено от училище, след всичко
„Менторът ме предразположи да говоря за
проблемите си в училище, в семейството, с
приятелите. В началото се притеснявах, но
видях, че каквото кажа, получавам съвети. Така
постепенно започнах да споделям всичките си
притеснения и намерих начини да се справям с
проблемите си.“
(Дете - потребител на социална услуга - Русе)

постигнато от семейството ми – да расте
щастливо, да се развива, да учи!
Намерих сили да изляза от спиралата
„усилия-включване-отхвърлянеразочарование“, попитах детето къде
иска да учи и то избра подходящата –
приемаща - среда за него.“
(Родител на дете с увреждане - София)
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2.1 . Картините на успеха – мнение на екипа
Кое бихте определили като успех в работата по проекта?
Мненията:
Екипът разглежда като успех взаимосвързани процеси и резултати, свързани с модела на работа
със семействата, с изградените партньорства и с възможности за дългосрочно развитие.
- Моделирането на усилията за активизиране на общността
o „В България, поради организационната култура и действащи системи, публичните
институции не са успешни в прякото ангажиране с обществеността, в информирането на
обществеността (публична информация и прозрачност) и в слушането на обществеността
(отчетност и отзивчивост). Те показват слаба готовност за промяна. Мисля, че енергията,
посветена на оплакване от т.нар. „българска работа“ може да се използва поконструктивно в последователни действия на общността, но се нуждаем от изявен
работещ модел, който да показва как това може да стане. И трябва да даде
положителни резултати.“ (Мениджър проект)
o „Успехът на метода на разказване на истории и на инструмента за класифициране и
анализ на историите е част от модела на активизиране, който екипът разработва и
прилага краткосрочно - в проекта и дългосрочно – в устойчивата дейност на
„Еквилибриум“. (Координатор проект)
- Подготовката и работата в партньорство
o „Обединяването и обучението на толкова различни специалисти от различни региони в
страната и натруването на огромно количество автентични истории от целевите групи.“,
заедно с „успешното партньорство на различни организации.“ (Координатори проект)
o „Създаването на платформата, достъпна за всички партньори.“ (Експерт платформа)
2.2. Картините на успеха – мнението на партньорите
Кое бихте определили като успех в работата по проекта?
Всички интервюирани мениджъри разпознават успехи в пряката работа с деца, младежи и
родители и в работата с метода на личните истории, сред които:
- Прилагането на нов метод, въздействащ позитивно върху потребителите на социални
услуги (всички мениджъри);
- Въздействие върху аналитичното мислене на екипа (2 мениджъри - Пловдив, София)
- Активното, продължаващо участие и постоянство на участниците е успех – „макар и
често срещите да са индивидуални“ (Мениджър - Садово);
- Вникване в метода на личните истории, в начина на събирането им и представянето им
по начин, подходящ и за непрофесионалисти (Мениджър София);
- Взаимодействие и доверие между родители и специалисти (2 мениджъри Шумен)
- Успех в работата с метода на личните истории (1 мениджър - Шумен)
2.3. Картините на успеха – мнението на менторите
Кое бихте определили като успех в работата си като ментор по проекта?
Менторите описват като успех пряката си работа с разказвачите и напредъка в групата, а
именно:
 Усещането на ментора, че е приет от групата – децата, младежите и родителите се
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доверяват и разказват личните си истории (ментори от всички области)
Постигнатото спокойствие на участниците и готовността да споделят (3 ментори
София)
Взаимното доверие между менторите и участниците е успех (3 ментора – София, 1
ментор – Видин), топлото чувство между тях (1 ментор – Русе, 2 ментора - Шумен)
Постоянството в срещите с участниците (1 ментор - София, 2 ментора - Пловдив);
Активното, продължаващо участие на целевите групи е успех: менторът успява да
провокира мисленето и споделянето на истории (1 ментор – София, 1 ментор – Русе);
Вникване в метода на личните истории, в начина на събирането им и представянето им
по начин, подходящ и за непрофесионалисти (1 ментор – София);
По-голямо търпение в работата с деца и младежи с увреждания (1 ментор – София);
Промяна в мотивацията и поведението: „След първоначалния период на трудно
приемане и скептицизъм към личните истории, се появи огромен интерес и промяна в
участниците и техните близки.“ (1 ментор – София). „Участниците станаха по-смели в
заявяването на проблеми и по-решителни в търсенето на решения“ (1 ментор –
Пловдив)
Оформяне на групи за самопомощ и подкрепа (1 ментор – Видин), с участници с „найактивната роля за промяна на живота им.“ (1 ментор – Русе);
Подобряване на информираността и родителските умения чрез групите по проекта и
предоставената консултативна помощ (ментор – Русе).
2.4. Картините на успеха – мнението на децата и младежите
Какво Ви хареса най-много в проекта? Какво е успех за Вас?

Мненията:
Интервюираните деца и младежи споделят общи положителни преживявания и постижения:
- Сплотеност и взаимна подкрепа: „Учим се да не бъдем егоисти и да си помагаме.“ (член
на група за младежко участие - София). „Идваме умърлушени, влизаме в групата с
игри, продължаваме с личните истории и всичко се променя. Тръгваме си пощастливи.“ (3 младежи,ромско малцинство - София). „Всички сме заедно. Госпожите ни
разказват. Ние си разказваме. Като нещо не знаем, идваме тук и питаме. Като научим
нещо, разказваме на другите.“ (3 деца ромско малцинство – Шумен).
- Позитивно общуване и вътрешно спокойствие: -„Разказвах разни неща и ме слушаха.
След като разкажех, успокоявах се и си мислех, че ще успея.“ „Чувствам се добре.
Спокоен съм.“ (3 деца ромско малцинство – Шумен)
- Срещи с връстници-съмишленици: Това са срещи на връстници, които искат да
постигнат нещо, да разширят кръгозора си за важните неща в живота (2 младежи –
София, 2-ма младежи Пловдив). „Чувствам се добре, когато разказвам за себе си и
какво ме тревожи. Харесва ми, че всички ме слушат. Другите също разказват за себе си и
ставаме приятели.“ „Искам и моите приятелки от махалата да идват.“ (3 деца, ромско
малцинство – Шумен)
- Чувство на подкрепеност: „Хората се чувстват разбрани, поласкани от вниманието на
ментора.“ (2 младежи, ромско малцинство - София). „Усещах, че имам подкрепа (млад
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човек със специални потребности – Видин). „Когато имам проблем с друго дете в
училище, идвам тук. Разказвам какво е станало и те ме съветват какво да кажа, какво да
направя.“ (дете, ромско малцинство – Шумен); „Мечтая да стана полицайка и
госпожите ми обясниха, че трябва да бъда любознателна и да участвам във всичко.
Моите приятели също харесват това, което съм си избрала.“ (1 дете ромско
малцинство – Шумен, 3-ма младежи – София)
Всяка среща е уникална: Младежите оценяват свободата на изразяване (2 младежи –
Пловдив). Част от младите хора обмислят какви теми да предложат за обсъждане (3
младежи - София). „Хареса ми, че ни питат въпроси, които навън никой не ни
пита.“ (млад човек със специални потребности – Видин)
Увереност за справяне с трудностите: „Хареса ми това, че добих увереност да се
изправя срещу трудностите.“ (дете със специални потребности – Русе). „Случи се нещо
важно – в началото само споделяхме свои проблеми, но после спонтанно започнахме да
търсим решение – например, темата за ранните бракове и циганския манталитет – какви
са причините, как може да се постигне промяна при младите хора. Стигнахме до
решение, че е необходимо училище за родители и те да учат децата си да държат на
образованието. (2 младежи, ромско малцинство - София).
Развити нови социални умения - „Сега се чувствам по-добре, защото не се притеснявам
да говоря пред хора, дори в училище ми е по-добре.“ ; „Научаваме се как да постъпваме
в живота.“ (2 деца, ромско малцинство – Шумен).
2.5. Картините на успеха – мнението на родителите
Какво Ви хареса най-много в проекта? Какво е успех за Вас?

Мненията:
Интервюираните родители разпознават успеха през различни положителни емоции и
резултати:
o Усещането за разбиране, приемане и споделяне (родители от всички области) –
„Още първата среща с ментора беше решаваща за мен и семейството – изслушване,
навременна подкрепа, разбиране.“ (родител на дете – потребител на социални
услуги - София);
o Обединяване на ресурсите в групата, взаимна помощ – „Намерих приятели със същите
проблеми и по-лесно търся решения.“ (родител, потребител на социални услуги –
Русе). „Много ми помогнаха всички, даже ми набавиха дрехи и други неща,
необходими за отглеждането на внучките ми.“ (родител – Русе)
o Същността на метода на личните истории – „Самите разговори за семейството и
общността за мен са най-полезното нещо – например разговора за семейния бюджет,
как да планираме и пестим средства, за да имаме за важни неща в
семейството.“ (родител, ромско малцинство - София).
o Развити нови умения за общуване с децата и подкрепа за самозастъпничество –
„Научихме се да изслушваме повече децата, да изчакваме те да дадат темата за
разговор. Учим децата в самозастъпничество и как сами да търсят решения на
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проблеми.“ (Родител Пловдив).

Изводи за картините на успехите
1. Екипът на „Еквилибриум“ проследява и оценява резултатите по проекта динамично - като
процес на включване, среща с трудности и стъпки на промяна, с изследване на връзките
между контекст, процеси и резултати и с проучване на различни гледни точки, в различен
времеви диапазон – краткосрочно (в рамките на проекта) и дългосрочно (в устойчивата
дейност на организациите). Подобен анализ приема значимостта на различните мнения,
действия и резултати, които – консолидирани – екипът превръща в инструменти за
моделиране и развитие на пряката работа с хора, както и за критична обратна връзка от тях.
2. Моделирането на усилията за активизиране на общността – чрез обучение и менторство за
застъпничество - е целенасочен, дългосрочен, професионален процес на проучване, анализ
и създаване или възстановяване на социални връзки, мрежи и партньорства. Това не е
подход на „пренасяне“ на чужд опит или „добри практики“, постигнали резултати в друга
среда. „Еквилибриум“ извървява собствен, уникален, изследователски път, свързващ
конкретни хора, места и условия на живот в конкретни български градове. Пътят има общи
посоки и специфични граници, които могат да се променят – с вникване в личните разкази, с
менторство, с подкрепа за търсене на решения и застъпничество. Успехът на всяко дете,
младеж, родител или група е вдъхновяващ пример за успеха на метода и проекта!
Продължаващото участие, преодолените притеснения, повишената активност се забелязват,
окуражават, интегрират, за да се превърнат в успех на групата.
3. Изграждането и работата по проекта в партньорства е не просто подход на работа, а
условие и инструмент за засилване на социалните връзки, активността и социалния капитал.
Активизирането на семействата и общностите изисква свързване и партньорства между
специалисти и организации в различни екипи и мрежи, в различни публични сектори –
образование, социална работа, заетост, които извървяват подобен път на вникване и развитие
в собствените нагласи, взаимно учене и застъпничество, както и общи действия. За екипа,
менторите и партньорите този процес на взаимодействие е ключов фактор за доверие,
активност и успех, с помощта на когото се постигат позитивни резултати в социалните услуги и
програмите за подкрепа, реализирани от партньорите.
4. Децата и младежите споделят палитра от общи положителни преживявания и постижения
за себе си и за групата. Сред личните успехи са: вътрешната сигурност в добронамереното
общуване в групата и чувството на спокойствие, чувството на подкрепеност при трудни
ситуации и важни цели като избор на професия, разпозната увереност за справяне с
трудностите и развитите нови умения – за разговор с нови хора, за справяне в училище, за
успешно поведение в житейски ситуации. Сред успехите на групата са: сплотеност и взаимна
подкрепа, взаимодействие с връстници-съмишленици с подобни цели, възможността за
свободно общуване, без ограничения. Общото послание за картината на успеха на децата и
младежите е за наличие на защитено място, където те се чувстват приети, разбрани, можещи и
щастливи.
5. Родителите разпознават успеха от участието си, през собствените очи и очите на
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семейството, както и през очите на групата. Изслушването, разбирането и навременната
подкрепа се превръщат в желан модел на общуване – от групата, към семейството и към
собствените умения. Подкрепата по важни семейни теми (бюджет, заетост, грижи за децата) се
преживява като успех в начина на вземане на решение в семейството. Новите умения за
общуване с децата носят удовлетвореност, че наученото в групата се пренася към децата.
Взаимната помощ води до приятелства, чувство на принадлежност и собствен кръг на
подкрепа.
IV. НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ
Малкото знание, което действа, струва безкрайно повече от многото знание, което бездейства.
Kahil Gibran
Контекстът: В социалната политика и практика в България няма значим опит в изследване и
анализ на въздействието на нагласите, трудностите и опита на хората върху решения, дейности и
услуги в тяхна подкрепа. Вземащите решения в оциалната политика планират, възлагат,
контролират и оценяват актуалните практики и услуги през общоформулирани ценности и цели,
без свързващо знание за динамиката в опита и в потребностите на уязвимите групи. Децата,
младежите и родителите нямат активно участие в проучване на трудностите в ежедневието им
или при криза, както и на решения за справянето с тях. Те имат правото на обратна връзка за
това, доколко са удовлетворени от дадена услуга, но от това не произтичат идеи за подобряване
на услугите или за иницииране на други форми на подкрепа и активизиране.
Проект „Гласът на уязвимостта“ противодейства на тази трайна практика на ригидно
позоваване на универсални ценности, цели и експертност, без тяхното валидиране през
индивидуалните и групови ценности и цели и през социалната среда, в която хората живеят и
искат да променят (в границите на своите нагласи и опит). Екипът се вслушва в разказите на
деца, младежи и родители и изследва споделеното. Заедно с разказвачите, менторите и
партньорите откриват уроци от опита, които могат да водят към активност и желана промяна.
С какви нагласи и опасения стартирахте работата/ участието си в проекта?

Екипът „Еквилибриум“
„Когато
препятствията
са
свързани с нагласи, важно е да
назовете тези нагласи по начин,
който улеснява обществената
дискусия, вместо да карате

Партньорите
„Питахме се кой е найблагоприятният
начин
за
организирането и провеждането
на групите.“

Ментори
„Имах опасения дали ще успея
да „запаля“ групата, дали ще
мога да ги заинтригувам да
разказват
непринудено,
откровено. Дали ще съумея да
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хората да се отдръпват или
(Мениджър Шумен). ги водя, без „водене”.
затварят заради чувството, че са
(Ментор - Русе)
свързани
с
източника
на
трудност.”
(Мениджър проект)
Децата и младежите
Родителите
„Имах въпроси за какво е проекта, какво ще правим. „Притесних се, че ме канят в проекта, защото
Интересно ми стана как са избрали личните отглеждам сама внучките си и имам трудности в
истории...“
грижите за тях.“
(Родител – Русе)
(Млад човек със специални потребности-София)

1. Роля на нагласите към проект „Гласът на уязвимостта“
1.1. Роля на нагласите и опасенията – мнението на екипа
С какви нагласи и опасения стартирахте работата си в проекта?
Мненията:
 Необходима е продължаваща работа за разпознаване и работа със социо-културните
нагласи на участниците, поради тяхната значимост за собствения им живот и за
социалния капитал
- „Според Индекса на просперитета на Legatum27, България постоянно отбелязва лоши
резултати при измерването на „силата на личните и социалните връзки,
институционалното доверие, социалните норми и гражданското участие“ (социален
капитал)… Нашите разказвачи потвърдиха този български социален песимизиъм
(„българска работа“) чрез отношението си към публичните институции, например „Ние
ще бъдем глас в пустинята“; „Не им пука. Те никога не слушат.“ (Мениджър проект)
- Въпросите, които си задаваме в екипа са: „Как бихме могли да накараме хората да се
чувстват сигурни в потискаща среда? Как бихме могли да насърчим общностен дух и да
породим истинско гражданско участие?“ ... Отговорът може би е близък до думите на
малко момиче от Русе – „Може би, когато хората са тъжни и имат нужда от помощ, не
трябва да бъдеш властен. Може би трябва да ги държиш за ръка или нещо подобно.
Историите са добри.“ (Мениджър проект и координатори)
 Работата в подкрепа на социалния капитал и активността на уязвимите хора изисква
рефлексия, разбиране и активизиране на техните социални връзки и доверие – в
семейството и в общността, с институциите и специалистите.
- „Трябва да работим много усилено, за да създадем защитено пространство и да
оформим всеки разказ по начин, който не предизвиква чувство за вина чрез асоцииране и
защитна реакция. Трябва да покажем потенциала за здравословна трансформация,
вместо да деконструираме настоящите проблеми. Трябва да избягваме прекомерното
фокусиране върху провалите и неработещите системи. Да покажем алтернативата,
желаната картина на бъдещето.“ (Мениджър проект).
 Подкрепата за активност включва работа с нагласите и пречките пред активността
както на уязвимите хора, така и на подкрепящите ги специалисти и организации.
- „Новите подходи и новите партньори, част от които познавахме само като име и профил
– това създаваше в началото известни опасения. Вече нямаме опасения, справиха се
27

The Legatum Prosperity Index 2021, https://www.prosperity.com/download_file/view_inline/4429
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-

чудесно!“ (Експерт платформа, координатор)
„Опасенията бяха, че не работим пряко, а чрез „посредници“, излъчени от партньорите,
които не познаваме. Как ще подходят? Дали ще са отговорни, работещи качествено и с
желание. Как да ги мотивираме, особено по време на Ковид, когато не можехме да ги
посещаваме. Но опасенията не се сбъднаха. Всички казват, че им е интересно като
процес и лесно като инструмент, доволни са от липсата на обичайната проектна
документация. Това ги е спечелило – да слушат и съ-преживяват, без да се тревожат за
записване, доклади, бюрокрация.“ (Координатор).
1.2. Роля на нагласите и опасенията – мнението на организациите-партньори

С какви нагласи и опасения стартирахте работата си в проекта?
Мненията: Мениджърите споделят своите изцяло позитивни нагласи към проекта поради опита
и ролята на на „Еквилибриум“ в професионалната общност. Изведени са три конкретни
опасения:
- Притеснение относно ефективността на срещите – „Организирането и провеждането на
групите с родители по най-благоприятния начин (Мениджър Шумен). „Дали
потребителите ще приемат метода на личните истории.“ (Мениджър Шумен);
- Въздействие на пандемията с Ковид – „Събирането и провеждането на групите, в
сложна епидемиологична обстановка“ (Мениджър - Пловдив);
- Потребност от повече яснота за метода и ефекта върху участниците (Мениджър Садово)
1.3. Роля на нагласите и опасенията – мненията на менторите
С какви нагласи и опасения стартирахте работата си в проекта?
Мненията: Менторите споделят няколко важни за тях въпроси при старта на проекта:
- Каква е същността на метода и какви резултати се очакват? (ментори от всички
области)
- Как менторите успешно да се придържат към ролята на равнопоставен член на групата,
а не на водещ група? (2 ментори – София, Русе)
- Как ще се развие груповата динамика и активността на участниците? (Ментор - София)
- Как ще потръгне процесът на споделяне на лични истории в групите? (Ментор - София)
- Какво е „добра история?“ (Ментор – Шумен).
Сред споделените опасения са:
- Представата за високи очаквания към менторите: Притеснение дали менторът ще
отговори на очакванията и участниците ще споделят личните си преживявания
непринудено и откровено (2 ментора - София, 2 ментора – Русе, 1 ментор - Шумен).
- Опасение за ефективността на срещите: Как организирането, мотивирането и
провеждането на групите да са най-багоприятни (1 ментор София, 2 ментора Русе).
„Ще предразположа ли хората да споделят и ще чуя ли важните истории?“ (Ментор
Пловдив)
- Въздействието на пандемията с Ковид върху събирането и провеждането на групите,
невъзможността за срещи на живо дълго време и тревогата на самите участници (1
ментор – София, 1 ментор – Пловдив, 1 ментор - Русе).
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Промяна в състава на групите и броя участници, свързана с отказа на някои участници и
включването на нови, с ефект върху последователното участие (2 ментори - Видин,
Русе).
- Ученето в ход: Иновативността на метода, прилаган за първи път в България, и факта, че
всички се учат „в движение“ (Ментор - София).
- Недостатъчно предварителна информация: Тревога от недостатъчната информация за
крайната цел на проекта и липсата на структура за водене на група (Ментор София)
- Лични проблеми, лично здраве (Ментор – Русе).
Ментор от гр. София споделя, че не е имала опасения, тъй като много добре познава
„Еквилибриум“ и е имала увереност в успешното реализиране на дейностите.
-

1.4. Роля на нагласите и опасенията – мнението на децата и младежите
Имахте ли въпроси или притеснения в началото на проекта?
Мненията:
Всички интервюирани младежи споделят, че са имали въпроси за целта на проекта, състава и
работата на групата, както и за същността на метода на личните истории. Част от младежите
проявяват интерес как екипът на „Еквилибриум“ е стигнал до идеята за работа с личните
истории на семействата и приемат разказването като много интересен и иновативен метод.
Мнозинството младежи заявяват, че не са имали притеснения и посочват причините за това:
- Гарантирана значимост на всеки участник: С помощта на менторите, мнението на
всички участници е било прието, „дори и новите участници“ (деца от всички области);
- Атмосфера на приемане и споделяне: Участниците се чувстват приети и изслушани,
независимо от конкретните резултати (4 младежи – София, 5 деца – Шумен, 1 дете –
Русе)
- Доброволно участие: Срещите се харесват, защото „участието не е задължително, имаш
свободата да се изразяваш свободно.“ (4 младежи – София, 6 деца - Шумен);
- Баланс между познато и непознато: Повечето младежи се познават и това прави
средата сигурна, „в нея всеки се учи в ход в нов метод (3 младежи – София, 2 деца Шумен);
- Взаимно допълване на уменията: Групите включват младежи с различни умения и това
се приема като ценност (3 младежи – София). Участвах в успешна група, с талантливи
хора!“ (член на група за младежко участие-София)
Малка част от младежите заявяват, че в началото на проекта са имали притеснения:
- притеснение от общуването с непознати хора – екипа на проекта (2 деца – Шумен);
- притеснение от очакването да говорят пред други хора (2 младежи Пловдив)
- притеснение от споделянето в група (дете – Русе, 2 младежи - Пловдив).
Всички са получили подкрепа от менторите и мнозинството са преодолели притесненията си.
Важно е и единичното мнение на дете, което многократно заявява притеснение от метода на
личните истории (дете, потребител на социална услуга – Русе). Детето работи с желание с
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ментора, но в група не желае да споделя и това поведение продължава до края на проекта.
Случаят поставя въпроса как менторът работи с подобно „пасивно“ участие, така че да съхрани
позитивната атмосфера, да нормализира и интегрира участието с различно ниво на активност.
1.5. Роля на нагласите и опасенията – мнението на родителите
Имахте ли въпроси или притеснения в началото на проекта?
Мненията: Родителите споделят, че са били предварително информирани за проекта от
менторите и са получили отговори на въпросите си.
Причините за интереса и позитивните нагласи са свързани с:
 Доверието към организацията и менторите, с които работят (родители от всички
пилотни области). „Познавам екипа, имам им доверие“ (родител, ромско малцинство
- София)
 Свързаността на хората и дейностите: Разпознаването на проекта като естествено
продължение на дейността на родителската организация (родител – Пловдив);
 Подкрепата от компетентни ментори, които са специалисти, с богат опит в работа със
семейства и с млади хора (родители – София, Видин);
- Същността на метода, който дава свобода на действие -„Методът на работа дава
свобода на действие, няма канони за спазване“ (родител на дете със специални
потребности и други родители – София)
Един родител е имала притеснение дали насочването й към проекта не е в резултат на това, че
отглежда сама внучките си и че среща трудности в грижите за тях. Притеснения й са отпаднали.
Изводи за ролята на нагласите
1. Разбирането на нуждите от подкрепа на уязвимите групи изисква не само „оценка на
потребностите“, но и изслушване, и разбиране на техните нагласи и вярвания. Мнението на
всички участници в оценката показва, че е необходимо време и подход за изграждане на
доверие, слушане, разбиране и свързване на нагласите, ресурсите и възможностите за промяна.
Работата с личните истории на деца, младежи и родители поставя фокус върху пълноценното
общуване с тях, на техния език, по важните за тях теми, на нивото на тяхното доверие и
активност. Това е продължителен „път“ на социално свързване на участниците, въздействащ
върху връзките и доверието в общността.
2. Споделени са общи и специфични въпроси и опасения в началото на проекта, които екипът
проучва и интегрира към опита и рефлексията си. Те показват, че нагласите са свързани с
потребността от предварителна информация за целта на съвместната работа (при всички
участници), за границите на професионална отговорност и компетентност, за контрола над
груповите процеси и за отворения характер на ученето и резултатите (при менторите и
партньорите). Позитивните нагласи към участието са свързани с доверието към екипа на
„Еквилибриум“ (при партньорите и менторите) и с доверието към менторите и доставчиците
(при децата, младежите и родителите). Нагласите на екипа на „Еквилибриум“ са също свързани
с потребността от информация и доверие - разгръщането на проекта в широко партньорство
поставя въпроси как „Еквилибриум“ мотивира, подкрепя и координира работата с ментори и
партньори.
3. Работата в подкрепа на социалните връзки на уязвимите хора се осъществява чрез баланс
на познати и нови инструменти: инструменти на „нормално“, човешко общуване - личните
истории - и инструменти за подкрепа и анализ – защитено пространство за споделяне, е36

платформа за събиране и анализ на разказите и проблемите, изграждане на образ на желана
трансформация – в семейството, в училището, в дневния център, в общността. Тези
инструменти се изработват, прилагат и анализират от екипа, чрез взаимодействието с
участниците, партньорите, донора и чрез рефлексия върху собствените знания, нагласи и
ограничения.

2. Знанието на трудностите
С какви трудности се сблъскахте при старта и в хода на проекта?

Екипът „Еквилибриум“
„Трудно беше на партньорите
да разберат новия начин, по
който трябва да се
комуникира с потребители на
системата за закрила или с
тези, които са я напуснали.
Срещите и почти интимните
разговори не им бяха
присъщи, но в процеса на
работа самите те се убедиха,
че това е работещ подход и
дава страхотни
резултати.“ (Координатор)

Партньорите
„Заради
пандемията
не
можехме да се срещаме на
живо, което много затрудни
процеса. Опитахме онлайн и
по телефона, но за децата с
увреждания това е бариера.“
(Мениджър Пловдив)

Децата и младежите

Ментори
„Основна трудност е
активирането на групите да
пожелаят те да променят
нещо.“
(Ментор – Русе)

Родителите
„Заболяването на детето ми е лична драма и
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„Не беше трудно! „Започнахме да разказваме за не знаех как ще се справя с участието си в
нас си. Другите деца също разказваха, хареса група с други хора с подобни проблеми“
ни!“ (Дете, ромско малцинство – Шумен)
(Родител, потребител на социални услуги
– Русе).
„Притеснявах се от всичко, не обичам да
споделям лични проблеми.“
„Трудностите са в живота, не
в
(Дете, потребител на социални услуги - Русе). груповата дейност.. Но вече се справяме и
с трудностите в живота.“
(Родител на дете със специални
потребности – София)

2.1. Знанието за трудностите – мнението на екипа
С какви трудности се сблъскахте при старта и в хода на проекта?
Мнения:
Разпознаните от екипа трудности при старта и в хода на проекта имат приоритетно социокултурен характер. Според Мениджъра проект „Основните трудности са свързани с нагласите и
с обичайното поведение, съответстващо на поведението, определено от Герард Хофстеде като
„избягване на несигурността“.28 То включва акцент върху правилата, разпоредбите и
придържането към предписаните процедури във всяка професионална среда, с цел сигурност.
Сред устойчивите трудности, с които екипът работи, са:
 Трудности при прилагане на метода на личните истории
- „Има препятствия пред метода, които включват: 1) Страх и срам, 2) Остатъчен
скептицизъм към възприемчивостта на публичните институции. Докато и двете
нагласи вероятно донякъде произтичат от личен опит в миналото, второто
вероятно е устойчиво, защото „българите носят своя песимизъм като
знак“ (Джон Фефър) и това е подсилено от въздействието на глобалната
пандемия, нарастващите разходи за живот и последните политически
катаклизми.“ (Мениджър проект)
- „Продължават да са актуални трудности, които са свързани по-скоро с
проблемите на потребителите на услуги, които от своя страна не могат да бъдат
преодолени в обхвата на един проект, а са въпрос на нормативни промени,
държавни подходи.“ (Координатор)
 Трудности в общуването и взаимодействието между специалистите и уязвимите хора:
- „Беше трудно да се насърчат менторите да адаптират своя език, стил на лично и
професионално представяне от (1) ролята им на доставчици на услуги, които
28
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въздействат и насочват към (2) ролята на обучители или ментори, които
улесняват самонасочващото се обучение и изследване на ценности.“ (Мениджър
проект)
- „В началото беше трудно за всички експерти, които пряко работеха с целевите
групи, да овладеят груповата динамика и да стигнат до разказване на значими
истории (а не просто отчети за проведена среща).“ (Координатор)
- „Обратната връзка от менторите разкри начина, по който трансформацията се е
случила с течение на времето. Новият стил на общуване с хората от общността
провокира личен размисъл. Наистина, ние бяхме домакини на редица онлайн
сесии, за да насърчим този размисъл.“ (Мениджър проект)
Трудности поради недоверието на участниците в собствените ресурси и активност:
- „Все още целевите групи не могат да приемат, че имат една крачка отвъд
споделянето на лични истории, като се обединят с други хора и предприемат
конкретни стъпки за решаването на проблемите.“ (Координатори и Експерт
платформа)
Недостатъчен потенциал за самозастъпване и потребност от продължаваща работа
„Обратната връзка от разказвачите показа, че потенциала за активизиране е
недостатъчен, има обща липса на готовност и много повече работа за
вършене.“ (Мениджър проект)
„Все още им е трудно да се самозастъпват, чувстват се недостатъчно овластени или, че
от „тях нищо не зависи“. (Кородинатор)
Ограничаване на „живите“ срещи поради пандемията с Ковид:
- „Аз лично бях с Ковид и не можах да се срещна с менторите на обучението през
септември 2021. После срещите бяха онлайн. Като се видяхме на живо на
заключителните събития, ги усетих по съвсем друг начин и разбрахме колко сме
пропуснали от липсата на живо общуване.“ (Координатор)
- „Ковид попречи на работата в група. Бяхме принудени на места да имаме
индивидуални срещи.“ (Експерт платформа)
- „Има нужда наставниците и партньорите да се виждат и общуват на живо, това
дава съвсем различен поглед и преживяване.“ (Координатор)

2.2. Знанието за трудностите – мнението на партньорите
С какви трудности се сблъскахте при участието на организацията в проекта?
Мненията:
Част от мениджърите посочват няколко основни трудности:
 Трудности, свързани с организацията на работата (устойчиви в хода на проекта):
- трудности при координацията и сформирането на групите поради ангажираносттта на
участниците (3 мениджъри – София, Шумен);
 Трудности в сформирането и работата с групите (2 мениджъри – Пловдив, София)
- Поддържане на непрекъсната мотивация на участниците да посещават групите (2
мениджъри – Пловдив, София)
- Въздействие на Ковид и по-малкия брой срещи „на живо“ (Мениджър София)
- Неефективност на онлайн комуникацията с конкретни групи (Мениджър Пловдив)
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Избор на ментори, без достатъчно яснота за метода на работа - „Липсата на яснота за
метода, без категорична структура, доведе до избора на ментори, отворени за ново
знание и с желание за пряка работа с младежи и родители. Работата на групите е силно
повлияна от личността на ментора и опита му в групова динамика. Сега бихме включили
други ментори – хора с опит във водене на групи.“ (Мениджър - София).

Двама мениджъри отчитат, че не са се сблъскали с устойчиви трудности (Садово, Шумен).
2. 3. Знанието за трудностите – мнението на менторите
С какви трудности се сблъскахте в ролята Ви на ментор по проекта?
Менторите посочват два типа трудности, свързани с организацията и с пряката работа в група.
 Трудности в организацията на работата (устойчиви в хода на проекта):
- Трудности при сформирането на групи и организирането на срещи: през зимата - поради
ограниченията заради Ковид, и в хода на проекта - поради натовареността на
участниците, и поради напускане на част от екипа (2 ментора - София).

-

-

-

-

-

-

Трудности в работата с групите
Поддържане на непрекъсната мотивация на участниците да посещават групите (повече
от веднъж) и справяне с риска от намаляване на групите и отменяне на срещи.
Трудността е актуална, поради ангажираност на участниците, миграция в чужбина или в
друг град (3 ментора-София, 1 ментор – Видин, 1 ментор – Пловдив, 3 ментора - Русе)
Създаване на атмосфера на доверие при приоритетно онлайн срещи, при
ограниченията с Ковид (ментори от всички области). Успех е решението на част от
участниците да се ваксинират (2 ментори- Пловдив, Шумен)
Интензивна работа за сплотяване и споделяне: „Беше трудно да сплотя групата и да
предразположа участниците да споделят пред непознати.“ (2 ментори – Русе, София)
Различна готовност за споделяне: Участниците са на различно ниво на готовност за
споделяне и това следва да се приема от ментора (2 ментори – София, Русе). В групите
на родители на деца с увреждания се наблюдава напредък (София, Русе), но при
младежите, напускащи резидентна грижа, споделянето е трудно. (Русе).
Разбиране на спецификата на метода и дистанциране от досегашния опит на
участниците във фокус групи и други структурирани методи на работа (Ментор – София)
Необходимост от адаптиране на метода като език и процес съобразно профила на
групите: Работата с младежи с увреждания изисква адаптиране на езика, улесняване на
комуникацията; работата с родители на деца с увреждания изисква време за обмен на
важна за момента информация и последващо „връщане“ към метода (Ментор – Русе)
Актуални значими проблеми на участниците: Проблеми, свързани с настаняване в
общински жилища, с търсене на работа и с повишаване на самостоятелността, повлияват
работата в групата, но не допринасят за намиране на решение. (Ментор – Шумен).
Управление на конфликтите в групи с младежи и поддържане на защитена среда, така
че всеки да се чувства спокоен да споделя преживяванията си (Ментор - София).
Липса на опит в работа с младежи с аутизъм (Ментор - София)
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-

Ограничен брой физически срещи, „на живо“, поради пандемията с Ковид и
провеждане на онлайн индивидуални срещи (Ментори – Видин, Пловдив, София,
Шумен)
Периодичност на срещите: „Ежемесечните срещи не натоварват участниците, но често
се губи част от енергията“ (Ментор - София)

2.4. Знанието за трудностите – мнението на децата и младежите
Имахте ли трудности при участието Ви в проекта?

Мненията:
Интервюираните деца и младежи споделят няколко типа трудности в хода на проекта:
- Трудности, свързани с говоренето в група: „Не обичам да споделям“ (дете,
потребител Русе) „Единствената трудност е да излезем от зоната на комфорт, да се
отпуснем и да говорим пред други хора за важни за нас теми. На мен ми отне 1 година
време, за да говоря спокойно“ (член на група за младежко участие - София);
- Трудности, свързани с КОВИД пандемията - „Трудности имаше само по време на Ковид
кризата, защото за известно време намаля броя на утвърдени участници в групата. А
групата работеше добре.“ (3 младежи, ромско малцинство - София);
- Промяна на ментора - „Единствената трудност беше смяната на ментора на групата.
Това повлия на групата – всеки има различен подход и поглед върху работата на
групата.“ (3 младежи, ромско малцинство - София).
- Липса на опит: Част от младежите споделят по-трудно начало на работата на групата,
поради липсата на опит (2 младежи – Пловдив).
Младежите предлагат решения на част от споделените затруднения:
- „Помага предишен опит от участие в групи или от познаване на проблемите на други
хора – например, познаване на хора с увреждания.“ (2 младежи - София)
- „С времето натрупваме опит и групата има напредък. Дори и малките участници се
отпускат и говорят по-добре.“ (2 младежи - София)
o „Аз вече мога да контролирам притеснението си и мога да говоря пред повече
хора.“ (млад човек със специални потребности - София)
o „Има си и техники за справяне – подготовка на информация/ текст, работа в двойки
говорители.“ (член на група за младежко участие - София).
Част от участниците споделят, че не са срещнали никакви трудности (2 младежи – Видин, 1 дете
със специални потребности – Русе, 6 деца - Шумен). Причините за успешното им участие,
според тях, са:
o Досегашният опит – „От малка участвам в различни занимания!“ (дете, ромско
малцинство – Шумен).
o Ваимната помощ – „Помагахме си взаимно в групата – измисляхме теми на разговор,
споделяхме проблеми.“ (млад човек със специални потребности - София).
o Подкрепата на менторите – „Госпожите ни помагат“; „Показаха ни, че хората имат
близки проблеми, като на тези на хората в махалата“ (2 деца, ромско малцинство
Шумен).
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2.5. Знанието за трудностите – мнението на родителите
Имахте ли трудности при участието Ви в проекта?
Мнението на родителите включва три основни аспекта:
o Няма съществени трудности, с които родителите са се сблъскали в хода на проекта.
Личните и семейните проблеми са тези, които им въздействат трайно и дълбоко.
o Споделянето на общи неволи помага на родителите, защото обсъжданите проблеми в
групите са нормални, човешки теми – „за децата“, „за порастването“,„за отношенията
между младото семейство и родителите“, „за проблеми в ромската общност също.“
o Участието на родителите в проекта е допълнителна форма на подкрепа за техните
деца: чрез собствената им активност и личен принос в промяната на грижите и услугите
за деца.
С част от родителите срещите са индивидуални и това се оценява като разбиране на ролите им.
Изводи за ролята и знанието за трудностите
1. Разпознатите (и повтарящи се) трудности пред участниците, екипа, менторите и
партньорите са източник на знание. Екипът разпознава, обсъжда и анализира трудностите в
хода на работа, с изследователска и моделираща цел. Това е подход на учене от проблемите и
грешките, различен от доминиращия подход в социалната система на въвеждане на стандарти,
правила, процедури, санкциониращи трудностите и подценяващи техния анализ. Работата с
лични истории включва приемане на проблемите като част от нормалния живот и като повод за
активизиране и подкрепа за справяне. Подобен е и подходът на рефлексия на трудностите,
пред които са изправени екипът, менторите и партньорите, с което процесът на учене се
обогатява.
2. Преходът от утвърдената форма на йерархично общуване и „експертно“ вземане на
решение към общуване и взаимодействие чрез допитване, изслушване и приемане на
мнението и личната история на човека, изисква продължаваща работа с участниците в
системата на закрила и социалните услуги – цел, която стои пред екипа на „Еквилибриум“ и
партньорите. Натрупването на „критична маса“ обучени в метода и практикуващи ментори и
организации стимулира този процес в рамките на проекта и формира възможности за развитие
– в дългосрочен план.
3. Трудностите, с които се сблъскват менторите, се анализират и допринасят за изграждането
и обогатяването на компетентността им за работа с индивиди и групи. Менторът има ключова
роля за сформирането и работата на групата, равнопоставеност и взаимно приемане и
подкрепа на участниците. Всички участници откриват в ментора довереното лице, който
балансира различните мнения, реакции и ситуации. За това внимание заслужават няколко
задачи и трудности, пред които са изправени повечето екипи: 1) подготовка на ментора за
работа с групи и групова динамика; 2) поддържане на мотивация за участие у хора в уязвимо
положение; 3) смяна на ментора и стила на работа; 4) взаимодействие и граници между
различните роли - на ментор, помагащ и доставчик на услуги; 5) „нормализиране“ на високите
очаквания към ментора.
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4. Работата с автентичните разкази на участниците повишава доверието, социалните връзки и
взаимната помощ, но не води механично до повишаване на активността и
самозастъпничество. Необходима е продължаваща работа за преодоляване на недоверието в
собствените ресурси и за активизиране на участниците, с помощта на менторите и чрез
допълнителни методи – обучение за развитие на умения, мотивиране чрез информиране,
обединяване с конкретна цел, др. Необходима е продължаваща работа с нагласите на
песимизъм, с пасивното поведение за „избягване на несигурността“, с недостатъчното знание и
чувствителност към дискриминацията.
5. Работата в условията на Ковид има последици върху взаимодействието между всички
участници в проекта, които се проучват и интегрират в пряката работа с хората. Участниците
намират различни решения за техния град, организация, група. Решението може да е за преход
от срещи на живо към дистанционни срещи, както и за преход от групови към индивидуални
срещи. Част от участниците решават да се ваксинират, за да се срещат в група с необходимата
защита и спокойствие. Промените влияят върху динамиката на общуване и споделяне, нивото
на свързване, принадлежност и активност, като екипът на Еквилибриум анализира тези
промени в конкретната, специфична среда и окуражава търсенето на гъвкав, нестандартизиран,
работещ подход.
3. Научени уроци през ролите по проекта
Какво научихте в хода на проекта през Вашата роля в него?

Екипът „Еквилибриум“
Активността на отделните групи
показа „ефекта на снежната
топка“. Мощна история може да
провокира вълна от споделяне на
опит, което означава, че история
за МЕН провокира създаването
на пакет от истории за НАС.“
(Мениджър проект)

Партньорите
„Бях много изненадана за
огромния
толеранс,
който
повечето участници имат към
дискриминацията
и
пренебрегването.“
(Мениджър Пловдив)

Децата и младежите
„Застъпничеството е труден процес за всички в
България. Хората не се борят за собствените права

Ментори
„Това е откритието, че зад
малките истории могат да се
крият големи проблеми и трябва
да развиваш сетивата си, за да
ги разпознаеш.“
(Ментор – Пловдив)

Родителите
„Хората са различни. Някои по-лесно говорят за
историята си, други нямат силите или желанието
за това. В нашата група имаше един родител,
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или за правата на другите. Не искат да влизат в
конфликти, за това се изисква воля и сила. Нямаме
този манталитет, по-склонни сме да се оплакваме.
Нещо повече – има проблеми, които хората не
разбират, камо ли да се застъпват.“
(Член на група за младежко участие – София)

който мълчеше през цялото време. Но съм
сигурна, че получаваше подкрепа от другите
разкази и преживявания. Продължава да е в
групата и да идва на срещите.“
(Родител на дете с увреждане - София).

3.1 Наученото през ролята в проекта – мнение на екипа
Какво научихте в хода на проекта през Вашата роля?
Мненията:
 Рефексия за подготовката и работата на екипа, менторите и партньорите:
- За професионалния и човешкия подход: „Много ключови идеи са много ясни и се
коренят в здравия разум. Това ги прави изненадващо трудни за предаване в
контекста на „обучение“ или „въведение“, където хората очакват съдържание,
изразено на професионален език. Разказването на истории привлича хората в
интимен кръг.“ (Мениджър проект)
- За подготовката на менторите: „За подготовката на менторите бих казал:
Демонстрирайте. Демонстрирайте. Демонстрирайте. Трябва да се представите като
ментор. В началото често чувах израза „обучение на обучители“. Аз казах не - това е
менторство на ментори.” (Мениджър проект)
- За личните загуби в ситуация на пандемия: „Беше много трудно за изпълнение
заради Ковид. Освен избягването на живи групови формати, всеки мина и лично
през заболяването, и се грижи многократно за свои близки, някои преживяха загуби.
Смениха се ментори по лични причини. Дори екипът на „Еквилибриум“ общуваше и
се срещаше онлайн. Членове на екипа не успяха да участват във всички
дейности.“ (Координатор)
- За работата в широко партньорство: „Имах опасения относно синхоринизирането на
толкова различни хора от различни части на страната, но опасенията ми не се
оправдаха. Наставниците се справиха страхотно! Невероятно е как това успя да се
случи и да даде толкова удивителни резултати – над 350 автентични лични истории,
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-

които успяхме да класифицираме в нашата платформа (база данни) и да се стигне до
анализ, който показва изключително важни/горещи проблеми за уязвимите групи, с
които работим не само ние, а цялата система.“ (Координатор)
За очакванията и резултатите: „Участвах във всички етапи на подготовката на екипа
и партньорите, създаването на модела на платформата и поддържането й.
Резултатите надхвърлиха моите очаквания и не потвърдиха опасенията
ми.“ (Експерт платформа)

- Рефлексия за личните истории, разказвачите и менторите:
o За историите „снежни топки“: „В нашия корпус от истории видях да се случва нещо
интересно. Това се случи в рамките на отделни групи и след това - в по-широк контекст.
Активността на отделните групи показа „ефекта на снежната топка“, когато мощна
история може да провокира вълна от споделяне на опит (без да има състезателно
разказване на истории, в което хората се опитват да представят своя опит да звучи подраматично от опита на другите.)“ (Мениджър проект)
o За преходът от лична история за МЕН към история за НАС: „Задаваме си въпросите:
Преходът от МЕН към НАС случва ли се в по-голям мащаб? Историите, предоставени покъсно в проекта, разкриват ли нарастване на осъзнаването, че сте член на група?
Разкриват ли те вида колективно съзнание и солидарност, които определени ментори
споменават в своите отзиви?“ Компютърният инструмент не ни позволява да видим
това ясно, въпреки че има знаци. Но в контекста на 5-те публични събития ни беше
дадена възможност да говорим директно с разказвачи. Преходът от MEН към НАС
изглежда доста ясно изразен, особено сред децата и младите, напуснали грижи.
(Мениджър проект)
o За проблемите и сплотеността на хората: „Имаше текучество, болести, карантини и сред
участниците. У мен витаеше чувството за фрагментарност. И въпреки всичко,
изпълнихме всички дейности и получихме много позитивни обратни връзки от самите
участници и от менторите, а на заключителните събития усетих, че сме запалили искра,
гостите реагираха с интерес, имаше много гости въпреки отпускарския сезон. За мен
това говори много за метода и инструмента – че е прост и лесен (но изисква тотална
смяна на парадигмата на използващия го) и в същото време събужда и активизира,
свързва, сплотява. Има много хляб в него и за мен лично нещата тепърва ще се случват и
разгръщат. (Координатор)
o За менторите и националното въздействие: „Имаме страхотен екип от наставници,
които са готови да продължат с целевите групи и да обучават колеги. Това не е по
силите на екипа на Еквилибриум, защото сме ангажирани в управлението на услуги,
нямаме платен персонал извън услугите, а само екипът не можем да осъществим
национално въздействие.“ (Координатор)

Мненията:

3.2. Наученото през ролята в проекта – мнението на партньорите
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Част от мениджърите посочват няколко основни урока:
 Личните истории са ефективен метод за взаимодействие и обратна връзка от
потребителите на социални услуги (мениджъри от всички области);
 Партньорствата са силен инструмент за изграждане и работа в мрежа от
съмишленици. (мениджъри от всички области)
 Трудностите в сформирането и работата с групите може да се интегрират в обучението
на нови ментори и партньори (Мениджър, София)
3.3. Наученото през ролята в проекта – мненията на менторите
Какво бихте определили като истинско откритие в работата Ви като ментор?
Мненията:
 Постижения за участниците
- За ресурсите на хората: Уязвимите хора имат много ресурси и висок резилианс
(Ментор Видин).
- За силата на историите: Голяма част от историите бяха доста дълбоки. (Ментор –
Шумен)
- За границите на очакванията:
o „По-висока степен на желание, интерес за участие и готовност за
споделяне, от първоначално очакваните от мен (Ментор – София)
o „Хората се променяха, искаха да се развиват и да продължават
напред.“ (Ментор – София)

-

-

-

Постижения за менторите
За подготовката на ментора:
o „Откритие е, че мога да работя на момента, без подготовка. Изненада ме как
един въпрос може да въздейства и да насочва разговора в посоката, която
искам.“ (Ментор – Садово)
o Качеството на работата зависи от искреността, честността и сърцатостта на
специалиста (Ментор – София).
За ролята на ментора:
o Откритието, че методът „подхожда“ на специалиста и той вижда развитието си
като ментор (1 ментор – София, 1 ментор – Видин, 1 ментор – Садово, 1
ментор – Русе, 1 ментор - Шумен);
o Осъзнаване на значимостта на ролята на ментора – менторът е отговорен за
средата, в която се случва групата, как предразполага хората да се чувстват
сигурни и спокойни (1 ментор – София, 3 ментора - Русе).
За ролята на рефлексията: Рефлексията върху всичко направено и преживяно,
включително участието в оценката на проекта, носи ново знание. (1 ментор – София, 1
ментор - Русе)
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Рефлексията за наученото от децата, младежите и родителите - през ролята им на
разказвачи в проекта - е вече анализирана в предходните части.

V. ИЗВОДИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ
Изводи за въздействието върху екипа на „Еквилибриум“
1. Методът на личните истории въздейства позитивно върху деца, младежи и родители в
различна ситуация на уязвимост, в различни градове и общности. Многобройните споделени
примери показват, че:
 Личните истории привличат децата и младежите, защото те обичат да общуват, да
споделят мечти, учат се да пазят поверителност и да откриват дискриминацията,
разпознават общи проблеми и решения.
 Личните истории помагат на възрастните в различните им роли на личности, трудещи се,
съпрузи, родители, членове на групи, като чрез разказването те подобряват уменията си
за общуване, получават подкрепа в труден момент, изграждат социални връзки,
обменят знания, стигат до открития, влияят върху собствения кръг от хора.
 Децата, младежите и родителите получават подкрепа и уважение като членове на
семейства и малки общности, които са значими със своите ценности и опит. Участието
им в проекта засилва както идентичността им като част от семейството и общността, така
и тяхната отговорност към живота им заедно. Приети в своята идентичност, те откриват
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смисъл и енергия за по-голяма активност.
2. Екипът на „Еквилибриум“ изработва собствен, оригинален метод за проучване и
въздействие върху трайни социо-културни нагласи и проблеми на личностно, групово и
системно ниво. Сред уязвимите семейства най-видими са недоверието в собствените ресурси
за справяне, чувството на безпомощност или вина, скептицизмът към готовността на
институциите да работят за гражданите. Работата с негативните нагласи на хората, изправени
пред сериозни проблеми, са част от работата за преход от оплакването от т.нар. „българска
работа“ към анализ на възможностите за промяна и активност в МЕН и НАС.
3. Екипът на „Еквилибриум“ постига активно включване на деца, младежи и родители в
уязвимо положение в ролята им на „разказвачи“ на лични истории и „съавтори“ на общо
знание за трудностите и ресурсите в живота на семействата. Събрани и анализирани са 385
автентични разказа, за които са осъществени 895 сесии в 5-те области в страната, с участието на
деца и младежи, напуснали социални институции или ползващи социални услуги, младежи със
специални потребности и родители. Това е първи по рода си проект и подход в България, който
превръща събирането на лични истории в цел, метод и инструмент за валидиране на
индивидуалния и групов опит, за интегрирането му в общо знание и за превръщането му в
ресурс за активизиране и търсене на решения в ключови за хората проблеми.

Изводи за въздействието върху менторите и организациите-партньори
1. Създадена е неформална, работеща мрежа от съмишленици, които обогатяват дейността
си в подкрепа на уязвими деца и семейства, развиват организационното си поведение и
културата на партньорство. Работата с един общ метод на личните истории, с водещата роля и
позитивната гъвкава подкрепа на „Еквилибриум“, в условията на множество ограничения и
загуби, свързани с пандемията с Ковид, но в партньорска мрежа, се оценява от мениджърите,
менторите и екипа на „Еквилибриум“ като иновативна, професионална, в дух на
равнопоставеност и партньорство, с резултати за всички участници. Партньорите разпознават
резултати като: подобрена доверителна връзка с целевите групи, старт на нови или подновени
дейности с различни групи деца и родители, повишена компетентност и чувствителност на
менторите, повишено качество и гъвкавост на социалните услуги, с автентична обратна връзка
от децата и родителите, с валидиране на менторството и застъпничеството като неразделна
част от социалната работа и, в резултат на това, с повишаващ се капацитет на застъпничество и
обогатен образ на организациите в общността.
2. Вслушването в „критична маса“ разкази на нарастващ брой деца, младежи и семейства
повишава компететността и задълбочава опита на менторите, екипите и организациите, на
основата на доказателства от живота. Този процес допринася за натрупването на автентично
знание за нагласите, потребностите и важните теми за групи деца, младежи и родители в
конкретния град и укрепва работата за извеждане на ключови общи проблеми и стъпките за
промяна. Мрежата от партньори на проект „Гласът на уязвимостта“ има достъп до еплатформата с база данни с 385 описани лични истории. От тях са изведени общи проблеми в 9
ключови области на живот – семейна подкрепа, образование, здраве, социална подкрепа,
социални услуги, жилище/ условия на живот, заетост/ икономика на домакинството, транспорт
и мобилност, отдих и свободно време.
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3. „Еквилибриум“ и организациите-партньори прилагат личните истории на децата и
семействат като естествен „компас“ за оценка на качеството на получената подкрепа. Екипът
на „Еквилибриум“ и партньорите търсят връзки между стандартите за качество на социалните
услуги, които предоставят, и разказите на децата и семействата. Този автентичен метод за
обратна връзка подобрява общуването и доверието между хората и организациите, укрепва
социалните връзки и мотивацията за промяна.
Значим успех на „Еквилибриум“ и партньорите е изискването за събиране и анализ на
автентична обратна връзка от потребители на социални услуги, прието в Наредбата за качество
на социалните услуги.
Изводи за въздействието върху децата, младежите и родителите
1. Методът на личните истории въздейства позитивно върху деца, младежи и родители в
различна ситуация на уязвимост, в различни градове и общности. Многобройните споделени
примери показват, че:
 Личните истории привличат децата и младежите, защото те обичат да общуват, да
споделят мечти, учат се да пазят поверителност и да откриват дискриминацията,
разпознават общи проблеми и решения.
 Личните истории помагат на възрастните в различните им роли на личности, трудещи се,
съпрузи, родители, членове на групи, като чрез разказването те подобряват уменията си
за общуване, получават подкрепа в труден момент, изграждат социални връзки,
обменят знания, стигат до открития, влияят върху собствения кръг от хора.
Децата, младежите и родителите получават подкрепа и уважение като членове на семейства и
малки общности, които са значими със своите ценности и опит. Участието им в проекта засилва
както идентичността им като част от семейството и общността, така и тяхната отговорност към
живота им заедно. Приети в своята идентичност, те откриват смисъл и енергия за по-голяма
активност.
2. Работата по проекта мотивира всички участници, като развива уменията им, активира
ресурсите им и ги овластява за търсене на решения в посока „отдолу нагоре“. Децата и
младежите се учат да разказват за себе си и да слушат разказите на другите (без страх и
отхвърляне), родителите се учат как с разказите могат да подкрепят децата си (без чувство на
вина), а менторите и партньорите се учат как да извличат знание от хората, които подкрепят
(без да налагат „експертно мнение“). Методът на събиране и разказване влияе пряко върху
преживяванията на „разказвачите“, променя опосредствено социалните услуги и може да
допринесе (с продължаващ анализ на критичен брой истории в национален мащаб) с
предложения към социалната политика, основани на доказателства от практиката.
3. Потенциалът за овластяване, активизиране и самозастъпване на участниците чрез
менторство и лични истории е в своя начален етап на развитие. Това е продължаващ път с
много стъпки – от споделяне, изслушване и приемане, към доверие в себе си и другите,
допълвано със знания и умения, с енергия за търсене на решения, със сплотяване и взаимна
подкрепа за намиране на общи решения и за защита на правата. Участниците в проекта са
извървели различен брой стъпки и се намират на различна част от пътя, но това е непрекъснат
път – на осмисляне, натрупване на знания и умения, активизиране, търсене на съмишленици,
общи цели и действия. По този път е необходимо продължаващо менторство, обучение,
подготовка за конкретни инициативи.
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Екип
Надграждане на
дейностите по проекта с
фокус активизиране на
семействата да намират
решения на проблемите си
Работа в мрежа с водещата
роля на децата, младежите
и родителите

Прилагане на метода на
личните
истории
за
„картографиране“ на важни
теми за семействата
Свързване на хора в
различни мрежи
Продължаваща работа за
развитие на менторството

Възможности за развитие на проект „Гласът на уязвимостта“

Партньори
Активизиране на
младежите и семействата
да решават проблемите си

Ментори
Активизиране на
семействата да решават
проблемите си

Развитие на модела за
семейна подкрепа

Развитие на модела за
семейна подкрепа

Активизиране на общността
партньорски организации

Създаване на мрежи за
застъпничество

Деца и младежи
Обучение за развитие на
умения за представяне пред
повече хора, отстояване на
права и застъпничество
Провеждане на срещи за
активизиране

Развитие на метода на личните истории

Развитие на метода на
личните истории, с фокус
върху работа с пасивните
участници
Създаване на мрежи за
застъпничество

Осмисляне на ролята на
ментора и опита му върху
активността на семействата

Популяризиране
и
обучение
на
нови Анализ на резултатите и
партньори в менторство и надграждане на проекта
метода на личните истории

Личните истории показват
много проблеми в
социалната система, които
могат да се анализират и
обобщят, за да се търси
промяна на национално и
местно ниво.

Препоръки

Въвеждане на личните
истории като подход в
пряката
работа
помагащите професии и
държавни
институции
(АСП, АКСУ, ОЗД, ДСП, др.

Родители
Срещи със
специалисти, в
подкрепа на въпросите
и проблемите на
децата и семействата

Провеждане на срещи на
младежи с различни групи
хора и с официални лица
Срещи с ментор, който да
подкрепя деца и младежи в
обсъждане на важни теми
Събитие с всички младежи
Работа с училища, младежки
центрове за популяризиране
на менторството и личните
истории

Комбиниране на
личните истории с
обучителни и
консултативни методи
за развитие на умения
и активизиране на
родителите.

Фокус върху
взаимодействие и
взаимопомощ на
родителите

Мнение и принос на оценителите: Личните истории могат да се популяризират като метод за активизиране на общността, заедно с подобни
методи за родителски и младежки активизъм. Екипът оценители – като членове на работна група за обсъждане на План за действие към
Национална стратегия за дългосрочна грижа – предложи мярка „Пилотиране на програми за мобилизиране на местните ресурси“, включваща
методите за работа с лични истории, менторство, местна координация, доброволчество, др. Планът е одобрен от МТСП.

Лицата на разказвачите на истории!

ПРИЛОЖЕНИЯ
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