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СОЦИАЛНА РАБОТА
Преподавател: Доц. М. Желязкова
Учебна заетост
Форма
Аудиторна заетост
Лекции
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Реферат
заетост
Доклад/Презентация
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.
3.
4.

Формиране на оценката по дисциплината
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и
реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Тестова проверка
Изпит

За оценка „Отличен“

За оценка „Много добър“
За оценка „Добър“

Хорариум
30
30
15
15
15
45
75
1
1,5
2,5
% от
оценката
15%
10%
25%
50%

Критерии на оценяване
Тест с правилни отговори между 83% и 100% (максимум допустими
грешки 17%)
Презентация по предварително съгласувана тема, с формулирана теза и
собствена позиция и много добро познаване на материала по темата
Активно участие в дискусии по време на лекции и презентации от
други студенти, умения за аргументиране
Тест с правилни отговори между 59% и 82%
Презентация по предварително съгласувана тема с добро познаване на
материала по темата
Участие в дискусии по време на лекции и презентации от други
студенти
Тест с правилни отговори между 35% и 58%

За оценка „Среден“

Участие в лекции
Добро владеене на основния понятиен инструментариум.
Тест с правилни отговори между 23% и 34%
Задоволително познаване на понятийния апарат

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът обхваща теорията и практиката на осъществяване на социална работа.
В теоретичен план се разглежда широка палитра от интердисциплинарни подходи заедно с критично
осмисляне на тяхната еволюция и зависимост от социално-икономическия и културен контекст.
В практически план се обсъждат конкретни примери на социална работа заедно с оценки на тяхното
социално въздействие.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
Придобиване на познания относно теорията и практиката на социалната работа в ЕС и България
Развитие на способности за аналитична оценка на съществуващите практики на социална работа
Изграждане на капацитет за осъществяване на социална работа
№
1
2
3

4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.

13.

Учебно съдържание
Тема:
Въведение в предмета на социалната работа. Възникване и развитие.
Социалната работа в България
Теории за социалната работа. Еволюция на теоретичните възгледи. Социална
работа и социални рискове.
Социалната работа като интервенция при кризи. Състоянието на криза.
Теоретичен модел на кризисните състояния. Концептуална рамка за
изследване на кризи.
Социалната работа като интервенция при кризи. Интервенции при различни
типове кризи: Превенция, смекчаване и преодоляване.
Подходи и равнища на социална работа: индивидуално, семейно, групово,
общностно.

Хорариум
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

Основни аспекти на работата със семейства в криза. Семейна структура и
капацитет на семейството за преодоляване на кризи. Семейни политики и
интервенция при кризи
Социална работа в депривилигировани съседства и етнически малцинства:
интервенции за развитие на локални общности.

2 часа

Социална работа на индивидуално равнище: хора с увреждания, стари хора и
деца. Деинституционализация на дългосрочните грижи.
Социална работа и трудов пазар: интервенции, насочени към дългосрочно
безработни и обезкуражени работници. Мостове между социално включване
и заетост.
Социална работа и трудов пазар: интервенции, насочени към заети и
краткосрочно безработни. Учене през целия живот.
Социална работа и доходи. Социално подпомагане
Социална работа, насочена към взаимосвързани социални патологии
(проституция и наркозависимост, наркозависимост и психическо заболяване,
проституция и психическо заболяване, наркозависимост и градска бедност,
градска бедност и проституция, злоупотреба с наркотици и нелегална
имиграция, проституция и нелегална имиграция...).
Социална икономика и социални предприятия: възможности и перспективи на

2 часа

2 часа

2 часа
2 часа
2 часа
2 часа

2 часа
2

14.
15.

№
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

социалната работа.
Стандарти за социална работа: международни, регионални и национални.
Социалната работа в ЕС. Основни модели
Социалната работа в България: институции, организация. Видове дейности и
услуги, проблеми на предоставянето им. Граждански структури и социална
работа.

2 часа
2 часа

Конспект за изпит
Въпрос
Предмет и обект на социалната работа. Зависимост от социално-икономическия и
политически контекст.
Теоретични подходи към социалната работа: възможности и ограничения на различните
парадигми, интердисциплинарност
Социалната работа като интервенция при кризи. Концептуална рамка за изследване на кризи
Социалната работа като превенция, смекчаване и преодоляване на кризи. Основни фактори.
Основни елементи на осъществяването на социална работа на различните равнища.
Основни характеристики на социалната работа при интервенции на семейно равнище
Основни характеристики на социалната работа при интервенции на групово и общностно
равнище
Основни характеристики на социалната работа при интервенции на индивидуално равнище
Основни характеристики на социалната работа по отношение на групи в повишен риск:
малцинства, хора с увреждания, деца, стари хора
Основни характеристики на социалната работа при интервенции, свързани с трудовия пазар
Основни характеристики на социалната работа при взаимосвързани социални патологии
Място и роля на социалните предприятия при осъществяването на социална работа
Стандарти за осъществяване на социална работа
Модели на социална работа в страните-членки на ЕС. Общи и специфични характеристики
Развитие и основни характеристики на социалната работа в България
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