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Регионален форум с международно участие „Добри образователни
и професионални практики в областта на социалните дейности“
доц. д.н. Сашо Нунев
Русенски университет „Ангел Кънчев“
Регионален форум с международно участие на тема „Добри образователни
и професионални практики“ се проведе на 30 май 2018 година по инициатива на
Русенски университет чрез Клуб на социалния работник в партньорство с община
Русе, фондация „Приятелска подкрепа“ и Национален алианс за социална
отговорност. В него участваха 165 университетски преподаватели и студенти,
експерти по социална работа от общини и дирекции по социално подпомагане,
доставчици

и

управители

на

социални

услуги,

представители

на

неправителствени организации, социални работници и председателят на
управителния съвет на Българската асоциация на социалните работници. Във
фоайето на университета беше подредена експозиция с информационни
материали и приложни творби, изработени от потребители на социални услуги в
община Русе и други общини.
Първият панел от форума започна с представяне на законодателни и
практически аспекти на социалната работа и добър опит в обучението на студенти
по социална работа от преподаватели в Университет Питещи – Румъния, и от
Брестки държавен университет „А. С. Пушкин“ – Беларус. Добри образователни
практики по социална работа презентираха преподаватели от Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, Тракийски университет – Стара Загора,
Русенски университет „А. Кънчев“, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и
Методий“, Медицински университет – Плевен, Технически университет – Варна и
Технически университет – Габрово. В дискусията към панела се открои
необходимостта от професионализация на социалната работа, създаване на
система за кариерно развитие на социалните работници и на условия за
непрекъснато обучение, регулиране и стандартизиране на образованието по
социални дейности, промяна на финансирането на обучението на основата на
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качеството му, промотиране на образованието и професията „социален
работник“ и обединяване на усилията на академичната и професионалната
общност за утвърждаването и развитието им.
Във втория панел се представиха добри професионални практики, свързани
с: опит на община Русе в партньорството ѝ с професионално направление
„Социални дейности“ в Русенски университет и наставничеството на студенти;
социални услуги за жени и деца, жертви на трафик и насилие (Фондация „SOS –
семейства в риск“ – Варна); справяне с проблеми на зависимостта през призмата
на православието (Православен център за обгрижване на зависими от наркотици
– Варна); добри практики при работа с деца с аутизъм (Дневен център за деца с
увреждания – Свищов); използване на софтуерни продукти в социалните услуги
(община Велико Търново); терапевтични дейности с хора с увреждания (Център за
социална рехабилитация и интеграция – Силистра); иновативни практики в
социални услуги от резидентен тип (община Разград). В дискусионната част към
панела се откроиха мнения за подобряване на финансирането на социалните
услуги, развитие на статута на професията „социален работник“ и се подкрепиха
предложенията от дискусията от първия панел.
Участниците бяха единодушни, че обединяването на академичната и
професионалната

общности

на

социалните

работници

и

активното

взаимодействие между образование и практика с фокус върху повишаване на
качеството им и иницииране на промени в тях ще допринесе за справяне с
предизвикателствата в съвременните социални, политически, икономически и
демографски условия. Това според тях се определя в значителна степен от
законодателните промени, които трябва да се направят във връзка с
професионализацията на социалната работа и регулирането на образованието и
професията „социален работник“.
Предложенията от двата дискусионни панела ще послужат за изготвяне на
меморандум за осигуряване на условия за развитие на образованието по
социални дейности и на професията „социален работник“, който ще бъде
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предоставен на компетентните ведомства. Форумът ще се провежда ежегодно и
ще осигурява повече възможности за обмен на добри образователни и
професионални практики в интерес на обучението на компетентни социални
работници и на повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги.

