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Модел „Качество за права“ – мнение на специалисти от центрове
за настаняване от семеен тип за деца за приложимостта на модела
Дашенка Кралева

Резюме: Социалната работа, както всяка дейност, свързана с предоставяне на услуги, е важно
да бъде ефективна. Оценяването на качеството на социалната работа е част от процеса на
повишаване на тази ефективност и съответно на ползите за клиентите. Специфичното в нея е, че
клиентите са уязвими хора, нуждаещи се от подкрепа. Моделът „Качество за права“ изследва
системно създадените възможности за реализиране на правата на децата, настанени в резидентни
услуги. Обратната връзка на работещите в центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), в които е
апробиран моделът, дава насока по отношение на неговата приложимост и усъвършенстване.
Ключови думи: качество, социални услуги от резидентен тип, модел за оценяване,
процедура на прилагане, формуляри за набиране на информация, въпросници, оценителен доклад,
права на децата, препоръки, подобряване на качеството

"Quality for rights" model - opinion of professionals from Family-type
centers for children about the applicability of the model"
Dashenka Kraleva
Abstract: Social work, like any service activity, is important to be effective. Evaluation of the quality
of social work is part of the process of enhancing this efficiency and, accordingly, the benefits to clients.
The specifics in this case are that clients are vulnerable people in need of support. The “Quality for Rights”
model explores systematically the opportunities created to realize the rights of children in residential
services. The feedback from staff of the Family type homes in which the model was tested provides
guidance for its relevance and improvement.
Key words: quality of social work, residential services for children, children's rights, evaluation and
improvement

Увод
Управлението и усъвършенстването на качеството е тема, която навлезе и
доказа своята актуалност в сферата на социалната работа. Макар и с известно
изоставане от водещите европейски страни с приемането на Закон за социалните
услуги (ЗСУ) българският законодател заяви своята воля да съсредоточи усилия за
мониториране, контролиране и подобряване на качеството на работата с
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клиентите и като последствие – да им даде по-добри перспективи. До момента на
създаването на този закон Агенцията за социално подпомагане (АСП) и по-точно –
нейният инспекторат, отговаряше за контролирането на качеството на услугите, без
значение от кого се предоставят – от общини или частни организации за социална
работа. Прогресивна реакция на законотворците, породена включително от силния
натиск на частните доставчици на социални услуги и изискванията на Европейския
съюз, беше създаването на този нов за страната ни закон. В него ролята на АСП в
цялостния процес на предоставяне на услуги е много важна, но тази роля се
променя поради предвиденото създаване на нова Агенция за качеството на
социалните услуги (АКСУ) към министъра на труда и социалната политика „за
осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги“
(чл. 22 (1) от ЗСУ). Законът предвижда АКСУ да бъде юридическо лице на бюджетна
издръжка към министъра на труда и социалната политика и да се ръководи и
представлява от изпълнителен директор. Нейните основни функции са:
осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги;
лицензиране на доставчиците на социални услуги; разработване на предложения
за въвеждане и актуализиране на нормативни стандарти и критерии за качество и
ефективност на социалните услуги, както и оказване на методическа подкрепа за
спазване на нормативно определените стандарти и критерии за качество на
социалните услуги. Предвижда се АКСУ да извършва анализи на добри практики за
високо качество и ефективност на социалните услуги, да извършва подбор на
такива практики и предлага тяхното утвърждаване на национално ниво.
Създаването на тази агенция, което би трябвало да се случи до края на 2019
г., т.е. преди влизането на ЗСУ в сила, цели да реши съществуващите проблеми, а
именно, че към момента няма задълбочено определяне и описание на понятието
„качество на социалните услуги“ в България, а единствената Наредба за критериите
и стандартите за предоставяне на социални услуги е само за деца и, разписана през
2003 г., е актуализирана неколкократно, но последната ѝ актуализация е от 2011 г.
Предвиденото създаване на Агенцията по качеството означава ясна воля за
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целенасочено развиване на законодателството и практиката, свързана с
управление на качеството на предоставяните услуги.
Настоящата статия има за цел да представи резултатите от изследване на
приложимостта на авторския модел за оценяване на качеството „Качество за
права“, който беше апробиран в пет центъра за настаняване от семеен тип за деца
(ЦНСТ) в три населени места. Моделът бе създаден като част от докторска
дисертация на тема „Оценяване на качеството на социални услуги за деца от
резидентен тип“. В статията ще се анализира обратната връзка на специалистите в
ЦНСТ по отношение на структурата, съдържанието и процеса на прилагане на
модела, както и значимостта на резултатите от оценяването за повишаване на
качеството в социалните услуги. Успешното прилагане на този авторски модел
потвърди необходимостта от цялостни систематизирани и структурирани научноприложни модели, които ще подпомогнат прилагането на новия закон в
практиката на социалните услуги.

Основни понятия
Преди да дефинираме същността на социалните услуги, ще определим каква
е същността на понятието „услуга“. Услугата за разлика от стоката има
нематериален характер. Тя се предоставя на потребители, които променя, с цел
подобряване на техния живот. В бизнес речника съществуват три дефиниции:
обща, свързана с юридическото и банковото обслужване. Ние ще разгледаме
общата дефиниция, която гласи: „Ценна дейност, активност, или акт, който
довежда

до

задоволяване

на

потребностите

или

търсенето.“

(http://www.businessdictionary.com/definition/service.html).

Т.е.

основната

характеристика, която отличава услугата от стоката, е нейният нематериален
характер.
В чл. 3, ал. 1 на ЗСУ социалните услуги са определени като дейности за
подкрепа на лицата за превенция и/или преодоляване на социалното изключване;
реализиране на права и подобряване качеството на живот. Социалните услуги се
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основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на
потребностите.
Работното понятие за социална услуга ще изведем на базата на Закона за
социалното подпомагане (ЗСП) и ЗСУ, като под „социална услуга“ ще разбираме
дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на
живот, които се основават на индивидуализирана социална работа.
Социалната услуга е качествена, ако съответства на определени стандарти и
изисквания, удовлетворява потребностите на клиентите и води до повишаване на
тяхното благосъстояние (Симеонова и др., 2010, с. 30).
Система

за

управление

на

качеството

на

социалната

работа

е

последователност от дейности (включително анализ и оценка) и тяхното
управление чрез сравняване с определени стандарти.

Моделът „Качество за права“
Тук моделът ще бъде представен накратко, тъй като основната цел на
настоящата статия е да бъдат представени резултатите от изследването на неговата
приложимост. По-подробно моделът е представен в други публикации на автора1.
Моделът „Качество за права“ е предназначен за оценяване на качеството в
ЦНСТ за деца на възраст от 7 до 18 години. Ако се адаптира, би могъл да се прилага
и в социални услуги от резидентен тип за деца от възрастова група 0 – 3 или 4 – 7
години и в услуги от резидентен тип за възрастни.
Моделът е създаден през 2016 г. и апробиран първо в резидентни услуги за
деца в чужбина (в Австрия), а през 2018 г. в пет ЦНСТ в България, в различни по
големина населени места. Той се базира на оценяване степента на познаване и
реализация на шест основни права на децата, които са формулирани въз основа на
Конвенцията за правата на децата: Право на сигурна и безопасна среда на
развитие; Право на здравеопазване; Право на образование; Право на защита от

1

Вж. Кралева (2016); Kraleva (2017); Кралева (2018); Кралева (2019).
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дискриминация; Право на семейство; Право на участие. Той се нарича „Качество
за права“, защото мнението на автора е, че най-важната характеристика на
качеството на една услуга е създаването на условия за реализирането на правата
на клиента. В този смисъл идеята е, че качеството е необходимо за реализиране на
правата на детето или съкратено: Качество ЗА права (за реализиране на права).
Чрез реализиране на полустандартизирани интервюта с ръководителя на услугата,
представители на персонала, клиентите, техните родители и представители на
други институции, работещи с ЦНСТ, както и чрез изследване на документацията
на услугата и наблюдение на работата се събира информация. Тя се съотнася с
определени индикатори за качество и се оценява степента на тяхното изпълнение.
Прави се ситуационен анализ, който завършва с препоръки за подобряване на
качеството.
Извършването на фактическото събиране на информация, свързано с
оценяването, е предвидено да има продължителност от 12 часа (един работен ден
и половина): 4 часа – преглед на документация, 4 часа – интервюиране и 4 часа
наблюдение на директна работа с клиенти. За обработването на информацията
и изготвянето на доклад с препоръки са предвидени 32 часа (четири работни
дни).
Оценяването се извърши от оценител, който извършва преглед на
документацията, провежда полустандартизирани интервюта, попълва формуляри
за събиране на информацията, обработва попълнените данни с инструмента за
обработване на информацията, анализиране на резултатите и изготвя доклад от
оценяване на качеството. В модела се предвижда да има асистент-оценител, който
да провежда интервюта и да извършва наблюдение, с цел постигане на по-голяма
обективност и съкращаване на времето за престой на екипа в услугата. В
настоящото изследване, обаче, моделът беше приложен само от оценителя.
Оценителят на качеството е необходимо да бъде магистър или бакалавър по
социална работа, психология или педагогика. Негово предимство би било, ако е
завършил
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работа/социалните услуги. Задължително е той да бъде обучен в прилагането на
модела по оценяване на качеството „Качество за права“, както и да има минимум
две години опит в директна работа в услуга за деца или лица от резидентен тип.
За провеждането на полустандартизираните интервюта с посочените по-горе
респонденти са разработени следните въпросници:
 за деца на възраст 12–18 години, живеещи в услугата не по-малко от 6
месеца;
 ръководни кадри – представляващи доставчика на услугата;
 ръководни кадри – управители на услугата;
 членове на екипа на услугата: педагози, психолози и социални работници,
работещи в нея не по-малко от 3 месеца преди оценяването на качеството;
 родители и членове на семействата на деца на възраст 12–18 години,
ползващи услугата за не по-малко от 6 месеца;
 представители на ОЗД, ДПС, училище и други партньори на услугата; НПО,
общини и други доставчици на социални услуги в ролята на експерти.
Въпросниците съдържат шест групи въпроси, насочени към:
 познаването на Конвенцията за правата не детето (КПД);
 познаване и реализиране на правото на сигурна среда на развитие;
 познаване и реализиране на правото на здравеопазване;
 познаване и реализиране на правото на образование;
 познаване и реализиране на правото на защита от дискриминация;
 познаване и реализиране на правото на семейство;
 познаване и реализиране на правото на участие.
Интервюирането се осъществява от оценителя в рамките на предвидените
четири часа, като ръководителят на организацията доставчик и управителя на
услугата се интервюират в продължение на тридесет минути всеки, а за членове на
персонала, клиенти, родители и представители на институции (по двама
представители) са отделени по двадесет минути. Във времевия график се
предвиждат и тридесет резервни минути. Те могат да бъдат използвани по
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преценка на интервюиращия, тъй като интервюирането може да бъде затруднено
от различни фактори: постигане на добро разбиране на въпроса (необходимост от
допълнителни обяснения) или трудно разбиране на български език и т.н.
В рамките на оценяването се извършват различни видове наблюдение:
 на ежедневието на клиентите и работата с тях: отношения, дейности,
групова и индивидуална работа;
 на материалната среда в ЦНСТ: местоположение, стаи за спане, общи
помещения, санитарни помещения. Наблюдението се извършва по два
критерия: безопасност и развиваща среда;
 визуализация в ЦНСТ, във връзка с изследваните права;
 екипна среща на екипа на услугата.
Наблюдението се регистрира чрез отбелязване на изпълнението на
определени индикатори, които се отразяват във формуляр за наблюдение. Важно
при наблюдението е оценителят да отбелязва конкретно какво наблюдава, без да
се влияе от разкази и интерпретации на служителите.
Информацията,

събрана

чрез

проучването

на

документацията,

интервюирането и наблюдението, се обобщава и отразява във Формуляр за
събиране на информация, който съдържа следните групи изследвани ситуации:
А – Ситуации, свързани със структурата на услугата;
Б – Ситуации, свързани с процеса на работа с клиентите;
В – Ситуации, свързани с резултатите.
Всяка група А, Б или В предвижда десет изследвани ситуации с три
възможности за отговор: С1 – липса на реализиране на изследваното право, С2 –
средна степен на реализиране и С3 – отлична степен на реализиране. В отделна
колона е зададен индикатор, който насочва към извод по отношение на
реализирането на правото. В края на формуляра е предвидена формула за
изчисляване на резултата по отношение на цялостното реализиране на правото.
Направените изводи след изследване на реализирането на всяко право са
важна част от оценяването на качеството и основа за изработване на препоръки за
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неговото подобряване. Поради конкретността на индикаторите в оценителния
доклад могат да бъдат дадени много конкретни препоръки.
За реализиране целите на модела бяха разработени и апробирани следните
формуляри:
1. Формуляр за събиране на информация за познаването на КПД в ЦНСТ;
2. Формуляр №1 за събиране на информация за реализиране на правото на
сигурна среда на развитие в ЦНСТ;
3. Формуляр №2 за събиране на информация за реализиране на правото на
здравеопазване в ЦНСТ;
4. Формуляр №3 за събиране на информация за реализиране на правото на
образование в ЦНСТ;
5. Формуляр №4 за събиране на информация за реализиране на правото на
защита от дискриминация в ЦНСТ;
6. Формуляр №5 за събиране на информация за реализиране на правото на
семейство в ЦНСТ;
7. Формуляр №6 за събиране на информация за реализиране на правото на
участие на децата в ЦНСТ.
Анализът на резултатите се реализира с помощта на Инструмент за
обработване на данните, който е разработен в Excel, като в края се изчислява
процентът на реализиране на съответното изследвано право. На базата на този
процент се констатира дали правото е реализирано в максимална степен (между
50 и 100%), в средна (между 25 и 50%) или не е реализирано (под 25%). Ако правото
не е реализирано – качеството на услугата е незадоволително и благополучието на
клиентите е заплашено, в средна степен – качеството е задоволително, но правата
на клиентите са реализирани в минимална степен; а ако правото е реализирано в
максимална степен – над 50% – качеството на услугата е високо.
В последния етап от реализирането на модела „Качество за права“, както вече
беше споменато, се осъществява анализ на резултатите и се изготвя доклад,
съдържащ констатации за нивото на реализиране на всяко от изследваните права,
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изводи за качеството на социалната услуга, както и конкретни препоръки за
подобряване на работата и повишаване на качеството на социалната услуга.

Резултати от изследване на приложимостта на модела „Качество за права“
Дизайн на изследването
Цел на научно-приложното изследване: Проучване на приложимостта на
модела2 „Качество за права“ чрез анкетиране на участниците в апробацията на
модела – специалисти в ЦНСТ.
Хипотеза: моделът е работещ и се оценява като приложим и с голямо
значение за практиката.
Подхипотези:
1. Повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТ, разбират целта и задачите на оценителя на качеството.
2. Повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТ, разбират смисъла на използваните инструменти за оценяване.
3. Повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТ, смятат доклада за оценяване на качеството за много важен за
тяхната работа.
4. Повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТ, са на мнение, че моделът трябва да се прилага в неговата цялост.

Методика и инструментариум на изследването
Целта на изследването беше реализирана чрез анкетиране – попълване на
въпросник за приложимостта на модела от специалистите, участвали в
апробацията на модела в 5-те ЦНСТ.

2

Приложимостта на модела беше изследвана и чрез експертна оценка, данните от която не са
представени в настоящата статия.
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Въпросникът за проучване на мнението на професионалисти, работещи в
услуга за деца от резидентен тип - ЦНСТ, чието качество е било оценено по модела
„Качество за права“, съдържа 40 въпроса, повечето от които са закрити, с възможност
за един отговор, и малка част, даващи възможност да се избира повече от един
отговор. Предвидени са и няколко открити въпроса. Изборът на затворени въпроси
като основа на въпросника беше направен поради факта, че за целите на
изследването на приложимостта на модела трябва да бъдат обхванати възможно найголям брой негови характеристики и броят на въпросите е твърде голям (в случая 40),
а това би отнело много време за отговаряне на отворени въпроси; друг аргумент е, че
регистрацията на отговорите става по-лесно и тяхната обработка се извършва бързо.
Отговорите на въпросите могат да се избират между четири или пет възможни, като
има и въпроси, в които отговорите трябва да бъдат подредени/ранжирани според
предпочитанието на анкетирания. При анкетирането беше много важно отговорите на
участниците да могат да бъдат сравнявани недвусмислено, което е опасност при
използването на отворени въпроси. Основният стремеж на изследователя с анкетата
беше да бъдат поставени ясни въпроси с очакване за много ясни отговори, за да бъде
потвърдена или отхвърлена приложимостта на модела „Качество за права“ в услуги от
резидентен тип за деца.
Въпросникът е разделен на пет секции, като всяка една изследва мнението
на респондента по различна тематика:
Секция А – Информация за респондента
Секция Б – Разбиране на целта и задачите на оценителя на качеството
Секция В – Разбиране на използваните инструменти за оценяване
Секция Г – Доклад за оценяване на качеството
Секция Д – Обхват на модела.

Извадка и организация на изследването
В таблица 1 са представени данните за резидентните услуги за деца, които
бяха оценени чрез модела „Качество за права“. Работещите в тях специалисти
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дадоха обратна връзка за характеристиките и приложимостта на модела чрез
попълване на представения по-горе въпросник.
Таблица 1. Участници (респонденти) в изследването

Вид на
услугата

Населено
място3

Доставчик на СУ

Брой
участници

Заемани длъжности

ЦНСТ 1

много малък
град

3

ЦНСТ 2

много малък
град

Част от Комплекс за
социални услуги за деца
и семейства (КСУДС)
Част от КСУДС

Ръководител екип,
възпитател и социален
работник
Ръководител екип,
възпитател и социален
работник

много малък
град
много голям
град

Част от КСУДС

1

Директор на КСУДС

Организация за
социална работа (НПО)

3

много голям
град
средно голям
град

Организация за
социална работа (НПО)
Организация за
социална работа (НПО)

1

средно голям
град

Организация за
социална работа (НПО)

3

средно голям
град

Организация за
социална работа (НПО)

1

Ръководител екип,
двама социални
работници
Управител социални
услуги
Ръководител екип,
социален работник,
социален терапевт
Ръководител екип,
социален работник,
възпитател
Координатор
социални услуги

ЦНСТ 3

ЦНСТ 4

ЦНСТ 5

3

3

Всички анкетирани респонденти, общо 18, имат отношение към доставянето
на социалната услуга. Те са присъствали, участвали и наблюдавали процеса на
оценяване на качеството по модела, извършван от оценителя. Въпросникът беше

3

С промяна в Закона за устройството на територията, одобрена от Министерския съвет на 26 март
2009, се дава определение за големината на градовете според броя на населението. Те се
класифицират в следните групи: „много големи градове“ – с население над 200 хил. жители,
„големи градове“ – с население от 100 хил. до 200 хил. жители, „средни градове“ – с население от
30 хил. до 100 хил. жители, „малки градове“ – с население от 10 хил. до 30 хил. жители и „много
малки градове“ – с население под 10 хил. жители.
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попълван от респондентите една седмица след представянето на доклада от
оценяването пред ръководителя и персонала на услугата.

Обработка на получените данни
При анализа на получените данни от въпросника беше проверено влиянието
на отделни характеристики на респондентите върху дадените отговори
(резултатите), които ще бъдат коментирани по време на анализа на данните, като:
пол, възраст, трудов стаж, големина на населеното място. Това е извършено чрез
използването на  2 - анализа. Същността на  2 - анализа е да решава задачи при:
проверка на формата на разпределение (чрез тест, при който се сравняват
емпирично и теоретично разпределение); установяване на връзки и зависимости
между явленията. Дефинират се две хипотези: Н0 и Н1:
Н0: няма връзка между изследваните явления;
Н1: съществува закономерна връзка и зависимост.
Фиксиране на равнище на значимост: примерно   0.05 .
Определяне на метода за проверка: 

2
EM

 

f

ij

 f ijT*
f ijT



2

, където:

f ij – фактически брой (честоти) случаи в клетките на таблицата;

f ijT* – теоретичен брой (честоти) случаи в клетките на таблицата, при
положение, че между изследваните явления не съществува връзка и зависимост.
(www.nsi.bg/bg/.../основни-теоретични-понятия-използвани-в-практиката-на-нси)
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Анализ на резултатите от изследването
Информация за респондентите
От 18-те респонденти, които са взели участие в изследването, 3-ма са мъже
(16,7%) и 15 жени (83, 3%) (вж. таблица 2). В социалните услуги за деца се срещат
много малко мъже и сферата е в голяма степен феминизирана.

Таблица 2. Разпределение на респондентите по възраст и трудов стаж
Трудов стаж в години

Брой

Процент

<6
6 – 10
11 – 15
16 – 20
20 <

5
7
3
1
2
18
Брой
1
4
10
2
1

27,8%
38,9%
16,7%
5,6%
11,1%
100,0%
Процент
5,6%
22,2%
55,6%
11,1%
5,6%

Възрастова група
20–30 г.
31–40 г.
41–50 г.
51–60 г.
повече от 60 г.

Респондентите се разпределят в зависимост от своите длъжностни
задължения както следва (вж. таблица 3):
Таблица 3. Разпределение на респондентите, в зависимост от професионалните им
функции

Длъжностни задължения
Работещи с деца
Ръководни функции
И двете
Общо

13

Брой
9
4
5
18

Процент
50%
22,2%
27,8%
100,0%
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Разбиране на целта и задачите на оценителя на качеството
В отговор на въпроса „В каква степен разбрахте целта на работата на
оценителя, въз основа на предварително представената ви от него писмена
информация?“ няма респонденти, които да са отговорили в „малка“ или „средна“
степен. 14 от запитаните 18 са посочили в „много голяма степен“, а 4-ма – в „голяма
степен“.
На въпроса „В каква степен разбрахте какви са работните задачи на
оценителя, въз основа на представената ви от него мултимедийна презентация?“
13 от респондентите отговарят в „много голяма степен“, 3-мама в „голяма“ и 2-ама
в „средна“. Никой не посочва отговор „в малка степен“.
Чрез своите категорични отговори участниците в процеса на оценяване на
качеството на изследваните социални услуги потвърждават първата подхипотеза,
че „повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТДМ, разбират целта и задачите на оценителя на качеството“, а
това означава, че писмената информация и мултимедийната презентация,
подготвена от автора на модела, е достатъчно подробна и ясна за екипа на
социалната услуга. Ако моделът бъде адаптиран за услуга от друг тип, този начин
за представяне е важно да бъде запазен.
Не се установява отговорите на тези два въпроса да са повлияни от
големината на населеното място, възрастта или трудовия стаж на участниците в
изследването.

Разбиране на използваните инструменти за оценяване
В тази секция попадат всички въпроси, посветени на обратната връзка на
респондентите относно използването на различни методи и техники за събиране
на информация, необходима за оценяването на качеството в социалната услуга.
Първата част от тази част на въпросника изследва мнението на респондентите
относно проучването на документацията на услугата. При анализиране на
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мнението на респондентите по отношение на тази част на модела статистическа
зависимост беше установена между разпределението на отговорите на въпроса,
свързан с продължителността (времето) за проучване на документацията, и
трудовия стаж на заеманата длъжност при вероятност за грешка α = 0,05.
Таблица 4. Мнението на персонала на ЦНСТ относно оптималността на времето за
преглед на документацията

Общо

В каква степен смятате, че времето за преглед на документацията на
услугата (4 часа) е достатъчно за придобиване на представа за
административното функциониране на услугата?
В много голяма
степен

В голяма степен

В средна степен

4

8

6

18

От 18-те изследвани респонденти 4-ма смятат, че четири часа са достатъчни
за проучване на документацията на ЦНСТ с цел придобиване представа за
административното функциониране на услугата (вж. таблица 4). Основен извод,
който може да бъде направен на базата на зависимостта между отговорите и
стажа, е, че по-голяма част от анкетираните с по-малък трудов стаж до 10 години
смятат, че времето за проучване на документацията е достатъчно, а тези с по-голям
трудов стаж смятат, че би могло да бъде увеличено.
На въпроса, който изисква респондентите да подредят по важност

документите, които да бъдат проверявани по време на проучване на
документацията, разпределението на отговорите е следното (вж. таблица 5):
Таблица 5. Мнението на персонала на ЦНСТ относно степенуването по важност на
видовете документи в услугата

Вид документи

1-во място

3-то място

17

2-ро
място
1

Документи за предоставяне на услугата
Документи за работа по случай

1

14

3

Документи за оценяване на персонала

0

3

15

15

0
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В модела „Качество за права“ документацията се проверява точно в този ред,
в който са посочили респондентите. Първо – документацията на услугата, след това
документацията за работа по случай и най-накрая – документацията, свързана с
проучване на оценяването на персонала. Това означава, че мнението на автора на
модела и работещите в услугите съвпада, а това е добра база за ефективна работа
по време на процеса на оценяване.
На въпроса в каква степен проучването на документацията е затруднило
работата на персонала, всички 18 респонденти отговарят „в малка степен“ –
отговор, който е последната възможност. Т.е. дежурните на смяна и другият
персонал не са били допълнително натоварени от присъствието и работата на
оценителя на качеството.
На въпроса „В каква степен смятате, че времето за наблюдение на работния
процес в услугата (4 часа) е достатъчно за придобиване на представа за нейното
функциониране?“ отговорите са разпределени по равно между „в много голяма
степен“ – 5 и „голяма степен“ – 5, а в „средна степен“ са отговорили 8 от 18-те
респонденти. При такова разпределение може да бъде направен изводът, че 44%
от участниците в изследването намират времето за наблюдение за недостатъчно.
Това е голям процент, който не трябва да се пренебрегва. Налага се времето за
наблюдение на работния процес, предвидено в модела, да бъде увеличено. Тук се
наблюдава и зависимост между отговорите и големината на населеното място, при
вероятност за грешка α = 0,05. По-голямата част от анкетираните от много малък и
средно голям град намират, че времето може да бъде оптимизирано (отговорили
са, че са съгласни в средна степен), за разлика от тези от средно голям и голям град,
които се съгласяват с твърдението за достатъчност на времето в много голяма и
голяма степен. Мнението на автора на модела е, че поведението на децата и
дейностите в групата зависят много от това в каква част на деня се извършва
наблюдението: в ранния следобед (по време на самоподготовка) или вечер, когато
всички са се прибрали в групата. Ако се увеличи времето за наблюдение, обаче, ще
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се увеличат и разходите по оценяването. Продължителността може да стане 5 часа,
като наблюдението със сигурност се извършва през време, когато всички деца са в
групата.
На въпроса, свързан с изискването да се подредят по значимост дейностите
в ЦНСТ, които е важно да бъдат наблюдавани, респондентите са ранжирали
отговорите си по следния начин (вж. таблица 6):
Таблица 6. Мнението на персонала на ЦНСТ относно значимостта на дейности,

4 място

5 място

6 място

3 място

15
0

1
15

2
1

0
2

0
0

0
0

Работата с институциите
Екипната работа
Работната среща на екипа
Визуализацията (правила, дневен ритъм, указания)

0
1
0
2

0
0
2
0

0
8
1
6

1
6
8
1

1
3
6
8

16
0
1
1

2 място

Груповата работа с клиентите
Индивидуалната работа с клиентите

Наблюдавана дейност

1 място

предложени за наблюдение от оценителя

След обработването на ранжирането се вижда, че най-важна за наблюдение,
според работещите в ЦНСТ, е груповата работа с клиентите. Най-вероятно това
е и най-често срещаният метод за работа, защото поради недостатъчния персонал
обикновено в ЦНСТ за деца без увреждания на смяна работи само един човек и той
няма друг избор освен да работи с цялата или голяма част от всички деца в група.
На второ място по значение е поставена индивидуалната работа с
клиентите, която има най-голяма ефективност (полза за клиента) и възможности
за задълбочена терапевтична интервенция. Наблюдението на индивидуалната
работа с децата ще даде информация и за индивидуализирането на грижата.
На трето място е ранжирана екипната работа, на четвърто наблюдението
на работната среща на екипа; на пето място е поставена визуализацията и а на
последно шесто място е поставена съвместната работа с институциите. Това ни
показва, че може би те изпитват затруднения в съвместната си работа с
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институциите и не желаят тази дейност да бъде наблюдавана и свързвана с
качеството на тяхната работа. Този извод се подкрепя и от факта, че само в едно от
изследваните ЦНСТ-та се отзова за анкетиране представител на отдел за закрила
на детето.
На последния въпрос, отнасящ се до това в каква степен наблюдението като
част от инструментариума на модела е затруднило работата на участниците в
прилагането на модела за оценяване на качеството, всички респонденти
категорично избират отговор „в малка степен“. Това означава, че присъствието на
оценителя не е нарушило работния процес.
В апробирания модел за оценяване на качеството в ЦНСТ важен метод за
събиране на информация е провеждането на разговор с член на екипа на
социалната услуга. Обратната връзка, дадена от анкетираните на въпроса „В каква
степен смятате, че времето за интервюиране на ръководителя на услугата (30
минути) е достатъчно за представяне на услугата и нейното функциониране?“, е
представена в таблица 7.
Таблица 7. Мнение на персонала относно степента на значимост на интервюирането с
ръководител на услугата

Интервюиране на
ръководител (30
мин.)

В много голяма
степен

В голяма степен

В средна степен

В малка степен

4

9

3

2

Отговорите на респондентите са разпръснати и в четирите степени, което
означава липса на категоричност. Мнението и впечатлението на изследователя е,
че половин час е напълно достатъчен, тъй като прегледът на документацията – част
от модела за оценяване на качеството – ще даде обективна представа за услугата.
12 от анкетираните смятат, че въпросите, задавани при интервюиране“ на
персонала (Кралева, 2019) са били формулирани „в много голяма степен“ ясно, а
останалите шестима са отговорили „в голяма степен“. Това потвърждава
приложимостта на въпросника.
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Броят на членовете на екипите в изследваните ЦНСТ за деца е формиран на
базата на щатното разписание, въведено със заповед на ръководителите на
услугите, като в три от ЦНСТ от извадката съставът е четирима души, включително
ръководителя, а в три – петима, също включително ръководителя. На въпроса „В
каква степен провеждането на интервюиране на двама случайно избрани членове
на екипа може да даде достатъчно информация за мнението на персонала, според
Вас?“ 10 от запитаните 18 споделят, че твърдението е вярно в „много голяма
степен“, а останалите осем - „в голяма степен“. Тази обратна връзка потвърждава
разбирането на автора, че интервюирането на двама, случайно избрани, членове
на екипа може да даде достатъчно информация, необходима за оценяването по
модела „Качество за права“. Интересно е, че тези, които споделят, че
интервюирането на двама случайно избрани членове на екипа може да даде
достатъчно информация за мнението на персонала, са представители на поголемите населени места, а тези, които са по-резервирани към това – са
представители на малък град, като и тук вероятността за грешка α = 0,05, т.е. в
рамките на допустимата.
Таблица 8. Мнение на персонала на услугата относно продължителността на
интервюирането на член от екипа

В каква степен смятате, че времето за провеждане на интервю с член на персонала в
услугата (20 минути) е достатъчно?
В много голяма
степен

В голяма степен

В средна степен

В малка степен

7

4

4

3

Общо

18

Анализирането на отговорите на въпроса относно продължителността на
интервюирането на член от персонала (20 минути) показва, че мнението на
участниците варира – те дават отговори от цялата скала на степенуване (вж.
таблица 8). Влияние върху разпределението на отговорите е оказала големината
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на населеното място, в което се намират ЦНСТ, както и стажът на заеманата
длъжност. Представителите на средно голям и много голям град с повече трудов
стаж преценяват времето за достатъчно, а представителите на малкия град с помалко трудов стаж изразяват резервираност към тази продължителност. Това
означава, че според част от респондентите 20 минути за интервюиране на член от
персонала не са достатъчни и тази продължителност трябва да бъде
преосмислена. Мнението на оценителя на качеството също съвпада с резултатите
от изследването: продължителността на интервюирането трябва да бъде
увеличена. Факт е обаче и желанието на анкетираните да задават въпроси относно
подобряване на своята работа или да споделят проблеми, като търсят съдействие
от оценителя и това удължава интервюирането.
В отговор на въпроса „В каква степен може провеждането на интервюирането
с двама случайно избрани клиента да даде достатъчно информация за тяхното
мнение, според вас?“ срещаме отговори в три от четиристепенната скала. 8 от
анкетираните смятат, че анкетирането на двама клиенти е удовлетворително в
„много голяма степен“, 6 – в „голяма степен“ и останалите 4 „в средна степен“. Тъй
като повече от половината от отговорите подкрепят този подход, броят на
клиентите, интервюирани чрез въпросника за клиенти, ще бъде запазен в
бъдещото прилагане на модела.
По отношение на времето за провеждане на интервюирането на клиент (20
минути) мнението на анкетираните за приложимостта на модела е многообразно:
6 от тях отговарят, че смятат тези 20 минути за достатъчни „в много голяма степен“,
5-има са посочили в „голяма степен“, 4-ма в „средна степен“ и 3-ма в „малка
степен“. Тази разнопосочност на мненията е свързана с конкретните случаи и деца,
настанени в ЦНСТ. Възрастовата граница, в която е предвидено да се прави
интервю с клиенти при оценяването, е деца над 12-годишна възраст. В някои от
случаите се наблюдаваше например, че децата не могат да говорят добре
български език и се изискваше допълнително обяснение от страна на оценителя.
Част от децата (особено тези над 16 години) желаеха да обсъждат и други въпроси
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като например: тяхното бъдеще, семейни проблеми, проблеми в организацията на
ЦНСТ или лични желания. Това означава, че водещите на оценяването на
качеството трябва да фасилитират разговора умело, без да губят фокуса или пък да
отблъснат клиентите.
На въпроса, свързан с ясното формулиране на въпросите във въпросника за
клиенти, 11 от респондентите са отговорили, че 100% от въпросите са формулирани
ясно, 5 – 75% и двама – 50%. При ситуация, че повече от половината от запитаните
намират въпросите от анкетата ясно формулирани, тогава приемаме, че
въпросникът за клиенти няма да бъде променян.
Най-трудната част от прилагането на модела за оценяване на качеството
беше провеждането на интервю с двама случайно избрани родители на клиенти.
Всъщност нито един родител не беше интервюиран по време на оценяването.
Причината за това беше в много от случаите отдалечеността на населените места,
в които живее родителят и това, в което се намира ЦНСТ. Друга причина беше
нежеланието на самите работещи в ЦНСТ да поканят родителите на такъв разговор.
Трета причина беше това, че с една част от родителите изобщо няма контакт от
дълго време: те са в чужбина, в неизвестност, в затвора и т.н. Проблематиката на
децата, които са настанени в ЦНСТ, е наистина сложна – семействата на практика
не могат да изпълняват своите родителски функции и това е причината децата да
се отглеждат в ЦНСТ. Въпреки това зададохме въпроса на персонала „В каква
степен може провеждането на интервю с двама случайно избрани родители на
клиенти да даде достатъчно информация за тяхното мнение според вас?“.
Отговорите са разпръснати във всички четири степени на скалата: 3-ма
респонденти смятат, че може да даде информация „в много голяма степен“, 7 в
„голяма степен“, 6 в „средна степен“ и двама в „малка степен“. Това колебание
може да има различни причини: недоверие в родителите, убеждение, че тези
срещи няма да се реализират или други.
Във връзка с продължителността на интервюирането на родител от
оценителя, която е предвидена да бъде 20 минути, „в най-голяма степен“ са
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отговорили двама души, най-голям брой са избрали „в голяма степен“ и това са 8
човека, „в средна степен“ е мнението на 7 и в „малка степен“ – един. Това означава,
че провеждането на интервюто в практиката ще ориентира оценителя дали
времето е достатъчно или не. При проведеното анкетиране във връзка с
настоящата докторска теза за съжаление не можа да бъде проведен разговор с
родител.
Относно последния инструмент, част от секция В: провеждане на интервю с
представител на друга институция, свързана с работата по случай, са
зададени отново три въпроса: за степента на достатъчност на информацията за
мнението на институциите, ако бъдат интервюирани двама представители; за
продължителността на интервюто и за яснотата на формулирането на въпросите.
Резултатите са следните: представителността на двама представители на
институции подкрепят общо 11 респонденти „в много голяма степен“, 4-ма – в
„голяма степен“, двама в „средна“ и един в „малка“. Тъй като повече от 50% от
участниците в изследването са подкрепили твърдението, приемаме, че не се
налага промяна в модела.
Повече от половината от респондентите (11) смятат, че продължителността
на интервюто с представител на институция в услугата (20 минути) е достатъчна, а
7 от тях изразяват своята удовлетвореност – 6 „в средна“ и 1 „в малка степен“.
Удовлетвореността от яснотата на формулираните въпроси във въпросника за
изследване на мнението на представители на институциите (Кралева, 2019) е
изразена в отговорите на въпрос № 27. Повече от половината анкетирани – 11,
споделят, че въпросите са 100% ясно формулирани, според 4-ма – 75% са ясно
формулирани и само 3-ма дават отговор 50%. Изводът е, че не се налага промяна
във въпросника, щом по-голямата част от анкетираните го намират за приложим.
Поради факта, че всички инструменти за събиране на информация,
използвани при оценяването: преглед на документацията, наблюдение на
работния процес, анкетиране на ръководител, членове на екипа, клиенти,
родители на клиенти и представители на институции бяха оценени от повече от
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половината респонденти като приложими, можем да направим извода, че втората
ни подхипотеза се потвърждава, а именно:
„Повече от половината от анкетираните (участници в процеса на оценяване),
работещи в ЦНСТ, разбират смисъла на използваните инструменти за оценяване“.

Реакции спрямо инструмента „Доклад от оценяване на качеството“
В секция „Г“ от въпросника за приложимост на модела „Качество за права“ с
11 въпроса се изследва мнението на персонала и ръководителите на ЦНСТ относно
тяхното разбиране за и значението на доклада от оценяването на качеството за
тяхната работа. В тази секция въпросите са свързани със структурата на доклада,
неговата яснота и степен на полезност.
В отговор на въпроса „В каква степен е ясна е за вас целта на изготвянето на
оценителния доклад?“ повече от половината анкетирани считат, че целта на
изготвянето на оценителния доклад е ясна в много голяма степен за тях – 14 души,
а на 4-ма отговорът е в „голяма степен“. Когато се извършва оценяване, е много
важно ръководството и персоналът на социалната услуга да разбират целта на
изготвянето на доклада, а именно – да се констатира настоящото състояние на
работата в услугата (качеството на услугата) и да бъдат дадени препоръки за
подобряване.
Следващият въпрос се отнася до структурата на доклада (вж. таблица 9).
Отговорите и тук са в полето на положителната оценка. Това означава, че
информацията, предвидена да бъде изложена в доклада, отговаря на
потребностите на персонала на услугата.
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Таблица 9. Мнение на персонала на ЦНСТ относно структурата на доклада от
оценяването на качеството

В каква степен смятате, че структурата на доклада отговаря на вашите потребности от
информация, свързана с функционирането на услугата?
В много голяма степен

В голяма степен

11

7

Общо

18

По отношение полезността на отделните части на доклада следващият
въпрос дава възможност за посочване на един или повече отговора (вж. таблица
10). Всички респонденти посочват „препоръките за подобряване реализирането на
всяко право“ като много важна и полезна част от доклада; 17 респонденти посочват
представянето на актуалното състояние на реализирането на правото в услугата
съвместно с „препоръките“, а само един като втора важна част посочва
въведението, най-вероятно защото там се обяснява как работи моделът „Качество
за права“. Това обяснява колко голям интерес имат анкетираните към
препоръките, които ще даде оценителят и ще подпомогнат повишаването на
качеството на услугата.
Таблица 10. Мнение на персонала относно полезността от препоръките, формирани на
база оценяването на качеството

Части на доклада
Въведение в представянето на модела
Представяне на реалното състояние на реализирането
на всяко право
Препоръки за подобряване на реализирането на
правата и качеството

Първо

Второ/съвместно
1
17

18

На въпроса „Каква част от доклада ще бъде полезна за изпълнението на
вашите конкретни работни задачи?“, 18-те запитани посочват „препоръките“, 8
посочват „реалното състояние“ съвместно с „препоръките“, 4 посочват
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„въведението“ съвместно с препоръките, а 6 не посочват втори отговор, а само
„препоръките“.
На въпроса в каква степен според респондентите „препоръките в доклада са
конкретни“ 14 от респондентите отговарят „в много голяма степен“, а 4 – “в голяма
степен“. Т.е. всички анкетирани са удовлетворени от конкретността на
препоръките в оценъчния доклад и най-вероятно тази конкретика ги кара да
изберат „препоръките“ като най-полезни (предишните два въпроса).
Относно въпроса „В каква степен мислите, че препоръките в доклада са
изпълними“ дадените отговорите отново се намират в „положителната“ част на
скалата. Всички респонденти смятат, че препоръките са приложими, като 15 от тях
„в много голяма степен“, а 3-ма „в голяма степен“. Най-вероятно преценката на
персонала на ЦНСТ, че препоръките са изпълними в практиката, влияе на избора
им, че „препоръките“ са най-полезната част от доклада.
На въпроса „В каква степен намирате връзка между оценяването на
качеството и повишаване на личната ви мотивация за работа?“ всички анкетирани
отговарят утвърдително – 8 „в много голяма степен“ и 9 „в голяма степен“. Изводът,
който може да бъде направен, е, че след като членовете на персонала са участвали
в процеса на оценяване по модела и са прочели доклада от оценяването, повлияни
от реалните ползи от препоръките, констатират, че процесът на оценяване влияе
върху тяхната мотивация за работа.
Анкетираните оценяват значимостта на оценяването на качеството за
подобряване живота на техните клиенти, давайки отговори „в много голяма
степен“ – 14 респонденти, а „в голяма степен“ – 4. Тези отговори показват, че
според работещите в ЦНСТ има пряка връзка между оценяването на качеството и
благосъстоянието на клиентите. Това предполага осъзнат процес на желание за
подобряване на качеството на услугите.
Отговорите на въпроса „От какво се нуждаете, за да реализирате
препоръките от оценителния доклад?“ могат да бъдат повече от един от общо три
възможности. 16 респонденти са посочили, че имат нужда от обучения; 14 – от
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подкрепа при изпълнение на препоръките в пряката работа; а 6-има са посочили
съвместно с един от първите два отговора и „подкрепа чрез електронна
комуникация с оценителя “.
Въпросите от последната секция „Д“ изследва мнението на респондентите по
отношение на обхвата на модела „Качество за права“. Въпрос № 39 изследва
значението на модела за цялостното управление на качеството в ЦНСТ. 16 от
работещите в услугата са оценили влиянието му с отговор „в много голяма степен“,
а двама „в голяма степен“. Това е много висока оценка по отношение на
приложимостта на модела.
Въпроса „В каква степен биха се повлияли резултатите от оценяването на
качеството“ изследва влиянието върху резултатите, ако не бъде изпълнена част от
модела, т.е. изследва се значението на прилагането в неговата цялост.
17 от респондентите са убедени, че ако не се проучи документацията на
ЦНСТ, това ще се отрази „в много голяма степен“. Само един от запитаните смята,
че степента ще бъде средна. Т.е. работещите доказват със своето мнение, че
първият инструмент за събиране на информация, от една страна, има голямо
значение за резултатите от оценяване, а от друга, че този инструмент за набиране
на информация е много важен.
16 от запитаните са на мнение, че ако не се проведе интервю с ръководител
на услугата, това ще се отрази много сериозно на резултатите от оценяването. Те
са дали отговор „в много голяма степен“ . По един отговор срещаме в степените
„голяма“ и „средна“.
Същото разпределение на отговори намираме и при въпроса „В каква степен
ще се повлияят резултатите от оценяването, ако не интервюираме персонала в
услугата?“ (вж. таблица 11).
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Таблица 11. Мнение на персонала относно значимостта на участието на представители
на екипа в оценяването

Въпрос 40 Б: Персонал на услугата
В много голяма
степен
16

Общо

В голяма степен

В средна степен

1

1

18

Много положително е това, че 11 от респондентите смятат, че резултатите от
оценяването ще се повлияят „в много голяма степен“, ако не се интервюират
клиентите. Това показва уважение и отдаване на значимост на мнението на
клиентите от страна на работещите в услугата. 6-има респонденти отговарят „в
голяма степен“ и само един единствен „в средна“. Потребителите на услугата могат
единствено да дадат обратна връзка за ефективността на услугата – как им влияе
тя и дали подобрява техния живот и перспективи.
По отношение значимостта на мнението на родителите на децата, настанени
в ЦНСТ, обаче, 10 от запитаните смятат, че ако отпадне тази част, резултатите ще се
повлияят „ в средна степен“, 4 – „в голяма степен“ и три – „в малка степен“. Тези
отговори определено са разположени в „негативната“ част на скалата. Това
означава, че на мнението на родителите не се отдава голямо значение, щом
обратната връзка е, че моделът може да съществува и без тази част. Причините
могат да бъдат търсени в затруднената комуникация между персонал и родители,
както и в негативна нагласа към тях, като към хора, които са си „изоставили децата“.
Действително в настоящото изследване не беше възможно да се организира нито
един разговор с родител поради вече коментираните причини: местожителство в
други населени места или в чужбина, бедност и невъзможност да дойдат в ЦНСТ,
нежелание и неразбиране на целта на разговора, нежелание от страна на
персонала да ги мотивира да участват, подценяване на значението на тяхното
мнение.
Подобно е и мнението на респондентите от ЦНСТ за интервюирането на
представителите на институциите (ДСП, ОЗД, училище, здравни служби и др.) 13 от
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запитаните са отговорили, че ако не бъде проведена такава среща, резултатите от
оценяването ще се повлияят в „средна степен“, останалите отговори са
разпределени равномерно: двама са посочили „в малка степен“, двама „в много
голяма“, а един „в голяма степен“. Над половината участници всъщност считат, че
мнението на институциите за качеството в услугата не е толкова важно. Това е
интересен факт, тъй като в работата по случаите на клиентите би трябвало да има
добра съвместна работа с тях. На поканата за интервю към институциите се отзова
само един социален работник от ОЗД. Т.е. само в едно ЦНСТ интервюто с
представител на институция беше реализирано.
В обобщение можем да кажем, че повече от половината от анкетираните
(участници в процеса на оценяване), работещи в ЦНСТ, са на мнение, че моделът
трябва да се прилага в неговата цялост. Тези данни потвърждават четвъртата
подхипотеза на проведеното научно-приложно изследване.

Заключение
Оценяването на качеството в социалните услуги от резидентен тип за деца
тепърва ще изисква разработване на различни модели, особено след приемането
на ЗСУ, в който Агенцията по качеството ще има приоритет именно за
методическото обезпечаване и мониториране на качеството на социалните услуги.
Направените препоръки от участниците в изследването могат да бъдат
обобщени по следния начин:
 По отношение на проучването на документацията на социалната услуга,
във връзка с отразяването на Конвенцията за правата на децата и създаване на
условия за реализиране на изследваните права: времето да бъде увеличено, тъй
като се изисква повече внимание и коментари в доклада от оценяването.
 По отношение провеждането на наблюдението на процеса на работа в
ЦНСТ: да се увеличи времетраенето и то да се извършва основно в часовете, когато
всички деца са в ЦНСТ и се провеждат групови дейности.
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 По отношение включването на родителите и представителите на
институциите, работещи по случая на детето: да не се разчита на тяхното участие,
тъй като е много трудно да бъдат ангажирани да участват в интервю свързано с
оценяването.
 По отношение на подкрепата за изпълнение на препоръките в доклада:
работещите се нуждаят от подкрепа във вид на обучения и консултации в
практиката.
С потвърждаването на четирите подхипотези на изследването се доказа
приложимостта на авторския модел „Качество за права“ и основната хипотеза.
Моделът за оценяване на качеството „Качество за права“ се оценява от
респондентите като приложим в социалните услуги за деца от резидентен тип. Той
е теоретично обоснован и базиран на доказателства от практиката модел, който
може да бъдат прилаган от доставчиците на социални услуги за деца в България за
оценяване и усъвършенстване на качеството на услугата.
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