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Роля на клиничния социален работник при социална работа
с група от лица с психични разстройства
Симеон Сапунджиев
Резюме: Статията е посветена на клиничната социална работа с група. Акцентира се върху
клиничния социален работник, в ролята на водещ на група за психосоциална рехабилитация на
лица с психични разстройства. Разгледани са същността, спецификата и особеностите на ролите,
уменията и дейностите на клиничния социален работник, като водещ на групи. Обръща се
внимание и върху видовете бенефициенти на груповата клинична социална работа.
Ключови думи: клинична социална работа, роли, умения, дейности и качества на
клиничния социален работник, социална работа с група, социална работа с лица с психични
разстройства

The role of clinical social worker in social work with a group of people
with mental disorders
Simeon Sapundzhiev
Abstract: The article is about clinical social work with groups. Emphasis is placed on the clinical social
worker as a leader of a group for psychosocial rehabilitation of persons with mental disorders. The
essence, specifics and peculiarities of the roles, skills and activities of the clinical social worker as group
leaders are examined. Attention is also drawn to beneficiaries of the group clinical social work.
Key words: clinical social work, roles, skills, activities and qualities of the clinical social worker,
social work with a group, social work with persons with mental disorders

Въведение
Социалната работа с група е водеща при клиничните социални дейности.
Наред с воденето на случай, груповата работа е стожер на психосоциалната
рехабилитация при пълнолетните лица с психични разстройства. Настоящата
статия има за цел да разгледа и диференцира ролите, дейностите и уменията на
клиничния социален работник като водещ на група, на фона на водещия групови
дейности общопрактикуващ социален работник. За тази цел са анализирани
специфичните особености на груповата работа с психиатрични пациенти,
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вътрегруповите интеракции, както и съдържателна батерия на групите за
психосоциална рехабилитация.
Независимо кой модел на групова социална работа се прилага, всички те
залагат на провеждането на различни тематични структурирани или не групови
сесии. Началото на социалната работа с група, също като холистичния подход, е
през 30-те години на миналия век. Отначало групите са водени от
непрофесионалисти, но въпреки това са давали положителни резултати. Това
налага професионализирането на ролята на водещия на група, като след Втората
световна война социалните работници вече биват обучавани и в уменията за
водене на групи. Четири десетилетия по-късно се развиват устоите на груповата
социална работа, като вече започва да се говори за индивидуалните особености
на клиента, както и за общността като източник на подкрепа (Ценова, Е., 2011, с.
229). По това време Дж. Морено използва вече групови техники в работата си
(Стракова, Л., 2001, с. 70). В практически план клиничният социален работник
трябва да локализира взаимоотношенията си с клиента в три основни аспекта: да
осъществи стабилна връзка, да се стреми да получи безрезервното му доверие,
както и да проявява лични чистосърдечни чувства и емпатия, разбиране и
приемане, предоставяне на право на избор и уважаването му. Настоящата статия
е посветена на ролите на водещия според особеностите на помагащото
отношение във формата на груповата клинична социална работа.
Joseph Hersey Pratt е известен като баща на груповата терапия. През 1905 г.
той започва работата си с група от осем пациенти с белодробна туберкулоза в
Greater Boston. Той провежда уроци за обща помощ за наскоро изписани
пациенти с туберкулоза, за които в санаториумите не може да се намери място.
Той забелязва влиянието на болестта върху емоционалното състояния на
пациентите си и им позволява да обсъдят общите си проблеми. Pratt отчита
много положителни резултати от този нов вид лечение. То е известно в
литературата като първата официално организирана терапевтична група.
През 1936 г. прилагането на групова терапия от Paul Schilder и Louis Wende
се практикува сред затворници и изписани пациенти от психиатричните болници.
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По-късно груповата работа е разширена и са включени лица с неврози, алкохолна
зависимост и деца с поведенчески разстройства. По време на Втората световна
война груповата терапия се прилага за емоционална подкрепа на жертвите на
войната (Indian J. Psychiatry, 2018) .

Същност на клиничната социална работа с група
М. Хардфорд определя групата в социалната работа като „най-малко двама
(но обикновено повече) човека, обединени от общи цели или сходни интереси в
областта на познавателния, емоционалния или социалния взаимен обмен в хода
на една или много срещи, достатъчни за това у тях да се оформи впечатление
един за друг“ (по: Механджийска, Г., Рангелова, Е., 2009, с. 94). Основното
определение за група, което ще бъде използвано в настоящия труд, гласи, че тя е
„набор от хора, които прекарват определено време заедно, които се възприемат
и биват възприемани, от външни лица, като членове на група“ (Preston-Shoot
2007, 15–30). Друго определение предоставя К. Петрова. Според нея груповата
работа може да се определи като „активна методика на взаимодействие и
взаимоотношение на индивиди, включени в група, които имат общи и дори в
някои случаи различни, но сходни за групата цели, интереси, потребности,
проблеми“ (Петрова, К., 2007, с. 7). В клиничната социална работа групите са
широко използвани. Там те биват два основни вида. Първият са групи, които
предлагат психотерапия, посветени на решаване на индивидуални проблеми или
симптоми свързана с адаптацията. Във втория вид групи лицата с психични
проблеми участват заедно, като се предоставя поле за споделяне на
индивидуални чувства, проблеми и съответните им решения (Sands, R. G., 1991,
78–79).
Групата може да бъде формирана както от социалния работник с
определена цел, така и създадена преди неговата намеса. На специалистите,
извършващи клинична социална работа на терен, винаги се налага да работят с
най-близкото обкръжение на своите клиенти – съседи, роднини, приятели и
други. Групите за взаимопомощ също са относително независими, за постигане на
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най-добър ефект е препоръчително те да бъдат фасилитирани от квалифициран
специалист.
Клиничните социални работници предоставят услуги за психично здраве за
превенция, диагностика и лечение на психични, поведенчески и емоционални
разстройства при индивиди, семейства и групи. Тяхната цел е да подобряват и
поддържат физическото, психическото и социалното състояние на клиентите си
(Mental Health Care).
„Клиничните социални работници помагат на клиентите да предприемат
психологични и междуличностни промени, да увеличат достъпа си до социални и
материални ресурси и да запазят постигнатото ниво на своите способности и
силни страни. Интервенциите в клиничната социална работа могат да включват
терапевтични, подкрепящи, образователни и застъпнически дейности“ (по:
Механджийска, Г., 2017, с. 4). Както и на „хората със специфични проблеми от
спектъра на разстройствата, кризите, дезадаптациите, загубата на автономност,
значителното ограничаване на личностния потенциал за справяне. Той им помага,
като провежда (наред с обичайните за социалната работа процес, форми и
методи за помагане) испециализирани интервенции, насочени пряко върху
преодоляването на социалните последици и ограничения от дисфункциите и
дефицитите в потенциала за развитие, адаптирането или справянето на клиента.
Клиничният социален работник въздейства за намаляването на тези последици и
ограничения, за тяхното преодоляване или компенсиране чрез разширяване на
личностния потенциал и уменията на своя клиент; чрез реорганизиране и
моделиране на обкръжаващите условия и среда; както и чрез стимулиране и
подпомагане на връзките клиент–среда“ (пак там, с. 11).
Г. Деянова извежда най-проявяващите се особености при работата с лица с
психични разстройства. Те съвпадат с областите, в които водещият клиничен
социален работник би следвало да акцентира груповите дейности:
 „хигиенни и битови навици“ – лицата с психични разстройства невинаги
могат да се справят пълноценно с ежедневните си дейности, свързани с личната
си и битова хигиена. „Това важи особено в случаите на влошено здравословно
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състояние и психично благополучие, когато занемаряването на външния вид и
хигиената се превръщат в основен индикатор“ на влошено психическо състояние.
Ниските доходи и трудното мобилизиране за поддържане на бита влошават
значително и видимо състоянието на домовете на лицата с психични
разстройства, което от своя страна затруднява социалното им функциониране,
влошавайки

взаимоотношенията

с

общността

и

най-вече

съседите

в

непосредствена близост;
 „практически умения и навици“ – „хората с психични разстройства и
интелектуална недостатъчност изпитват затруднения при разпределяне и
управление на собствените си финансови средства, (…) в повечето случаи с тях се
разпореждат близките им, защото в противен случай опасността да бъдат
изхарчени за няколко дни нерационално е голяма и това ще се отрази негативно
на цялото семейство“;
 „възприятия“ – с годините на психиатрично боледуване неизменно се
проявява и прогресивно задълбочава определен строго субективен когнитивен
дефицит, който може да бъде компенсиран по множество начини като например
целенасочено трениране на паметта или ангажиране с творчески дейности (пак
там).
В изследвания на американските обществени нагласи е диференциран
следният извод за контролируемост. Според респондентите педофилията и
кокаиновата зависимост са считани за по-контролируеми при живот в общността,
отколкото психичните разстройства (Brian K. Ahmedani, 2011). Това е пример за
типично стигматизиращо отношение, базирано на пълно непознаване на
сравняваните малцинствени групи.
Груповата клинична социална работа притежава различни функции и
съответстващите им цели. Те са следните:
• коригиращи;
• развиващи;
• образователни;
• превантивни;
• развлекателни;
• терапевтични (indian j. psychiatry, 2018).
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Първоначално, преди стартиране на активната работа с клиента, социалният
работник би следвало да събере информация за актуалното състояние и да снеме
анамнеза за хода и историята на боледуване както от самия клиент, така и от
обкръжаващата го среда и общността, в която живее. Социалната история на
заболяването съдържа „база данни за провеждане на ефективна превантивна,
лечебна и възстановяваща здравето дейност“ (Колева, Н., В. Боянова, 2003, с.
122). При изготвянето ѝ се използват множество методи като интервю, анкета,
наблюдение, документален метод, насочени към „изследване на индивида“.
Проучването на субекта включва личностови особености, ценности, нагласи,
отношение към здравето, реализиране на субекта в средата, в която живее,
пребивава или се труди (пак там). Задължителните аспекти са четири. На първо
място са личностните особености. На второ са различните видове среда, които
обитава клиентът – жизнена, битова, трудова, обществена. На предпоследно
място социалната история трябва да включва основни медикосоциални
потребности и проблеми, съобразени с индивидуалната специфика на
конкретния субект. На последно място (но не по важност) е индивидуалният план
за работа, който социалният работник трябва да изготви. Той включва мерки за
социална профилактика, социална терапия и социална рехабилитация (пак там).

Роли на клиничния социален работник
Психичните разстройства или увреждания се характеризират със загуба или
липса на добре развити комуникативни умения, т.е. те се затрудняват „бързо и
лесно да установяват връзки с другите хора, увлекателно и ефективно да общуват
с тях‘ (Десев, Л., 2008 с. 207). При лицата с ранна дебютна криза или вроден
психичен дефицит личността все още не е добре развита и често наличието на
подобни умения е съвсем оскъдно. При по-късно отключилите психично
разстройство или придобили ментално увреждане, с прогресиране на болестта и
негативната симптоматика, бързо се загубват наличните социални умения. За да
може да се осъществи социално включване, трябва да се обърне специално
внимание върху формирането и затвърждаването на базови социални умения.
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В. Боянова обобщава ролите на общопрактикуващия социален работник,
които от своя страна са идентични с тези на клиничния социален работник.
Спрямо клиентите си той има ангажимента да бъде „консултант”, „посредник за
получаване на социални услуги”, „посредник за получаване на социални
помощи”, „защитник”, „активист”, „посредник в общуването”, „пълномощник”,
„обучител”, „инициатор”, „координатор”, „изследовател”, „организатор на работа
с групи”, „публичен говорител” и „катализатор на микросоциалната промяна”
(Боянова, В., 2018, 28–29). Ролите на клиничния социален работник съвпадат с
тези на общопрактикуващия, като съдържанието им е съобразено със
специфичните особености на целевата група от лица с психични разстройства.
Според А. Клим-Климашевска социалният работник е основен протагонист в
множеството следни роли:
 „осигуряващ основни условия на живот за тези, които са ги загубили,
 задоволяващ потребностите, които човек сам не може да задоволи (…),
 намаляващ негативното влияние на факторите, които не могат да се
променят или ликвидират,
 спомагащ постигане на задоволително равнище и качество на живот за
решаване на проблемите и преодоляване на трудностите,
 помощник-организатор на първия контакт с подопечния, осъществява
начално определяне на проблема и насочва в съответно ядро,
 спасител-организатор и оценяващ явленията, които пораждат потребност
за оказване на помощ на обществените служби и ги квалифицира за получаване и
разпределение на материалната помощ,
 съветващ и помагащ за решаване на жизнените въпроси на хората, които
благодарение на тази помощ биха били способни самостоятелно да решават
проблемите, които са причина за трудната жизнена ситуация,
 представящ информация, отнасяща се до решаване на жизнени
проблеми на подопечните, оказва им помощ чрез съответните учреждения и
организации,
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 аниматор, предизвикващ обществена активност като призовава за
самопомощ с цел задоволяване на необходимите жизнени потребности на
самите хора, на семействата и околните (...),
 на изследовател, показващ, анализиращ и интерпретиращ потребностите
и проблемите на обществеността, които влияят върху формиране на правилни
взаимоотношения между хората, за повишаване качеството на живот, а също така
за преодоляване и положително решаване на обществените проблеми, създаващ
концепции за програми за социални дейности,
 координиращ взаимодействието на хората с цел осъществяване на
задачите, обществената помощ”,
 на учещ и квалифициращ се непрестанно професионално и на предаващ
своите знания на „практиканти и колеги” (Клим-Климашевска, А., 2003, 81–82).
Също като всички целеви групи на държавното социално подпомагане
хората с психични разстройства са част от бенефициентите на социални услуги,
които са с „многоаспектни проблеми и едновременно с това от изключително
сложно естество, поради което тяхното подпомагане в повечето случаи изисква и
работа (…) в мултидисциплинарен екип” (Генчев, А., 2018, с. 39).
Dowling от своя страна систематизира друга типология за ролите на
водещия на група:
 „представяне на задачите, начални и заключителни сесии;
 предлагане – излагане на нови концепции или предложения;
 изграждане – разгръщане или развиване на действия, предложения,
коментари или принос, както за себе си, така и за останалите;
 подкрепа – съгласяване с останалите;
 несъгласие – обявяване на разликата в мненията или критикуване на
останалите;
 откритост – разкриване на личните преживявания и чувства;
 тестване на разбирането и съгласието – какво е настроението на групата;
 интегриране
съдържанието;
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 извличане – търсене на информация, мнения или изясняване;
 даване на информация и мнение;
 включване – включване на други хора - експерти или специалисти на
определен етап и при необходимост в груповия процес;
 предизвикване на поведение или коментар/мнение, с цел да се
провокира изразяването на чувства или възгледи;
 разширяване

–

разширяване

смисъла

на

допринасянето,

чрез

интерпретиране/тълкуване или предоставяне на информираност относно
връзките или базисните измерения;
 подчертаване/изтъкване – подчертаване на нечие поведение или принос,
който не е бил признат;
 насърчаване и поддържане на груповата цел;
 наблюдение над груповия процес;
 хармонизиране – правене на компромиси;
 обезкуражаване или подкрепяне на поведение;
 даване устен израз на грижите/опасенията на групата” (пак там).
Социалният работник помага на хората да се справят с предизвикателствата
във всеки етап от живота си. Той оказва подкрепа в широк спектър от ситуации.
Социалните работници са ангажирани с голяма част от населението, включително
деца, хора с увреждания, хора със зависимости и други.
Социалните работници, ангажирани с директната работа с клиенти,
извършват следните дейности, свързани с ролите им:
 определяне хората, които се нуждаят от помощ,
 оценяване нуждите, ситуацията, силните страни и подкрепата на
клиентите, за да се определят техните ресурси,
 разработване на планове за подобряване на благополучието на
клиентите им,
 подкрепа

на

клиентите

за

приспособяване

към

промените

предизвикателствата в живота си, като болест, развод, безработица и други,
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 проучване и насочване на клиентите към източници на необходимите им
ресурси и помощи,
 реакция в кризисни ситуации, като природни бедствия, насилие над деца
и други,
 застъпничество на клиентите им,
 оценяване на предоставяните услуги, за да се гарантира ефективността
им (What does a Social Worker do?).
Клиничните социални работници извършват следните дейности, свързани с
ролите им:
 „лекуване” на психични, поведенчески и емоционални разстройства,
включително тревожност и депресия,
 провеждане на терапевтично консултиране – индивидуално, групово,
семейно,
 оценяване

на

историята

и

житейската

ситуация

на

клиентите,

идентифициране на техните нужди, както и техните силни и слаби страни,
 разработване план за интервенции с клиента, лекарите и други
медицински специалисти,
 насърчаване на клиентите да обсъждат своите емоции и преживявания,
за да развият по-добро разбиране за себе си и своите взаимоотношения,
 подкрепа на клиентите за приспособят към промените в живота им
(развод, уволнение и други),
 целенасочена работа с клиентите за разработване на стратегии за
промяна на поведението им или справяне с трудни ситуации,
 насочване на клиентите към други ресурси или услуги като групи за
подкрепа или други специалисти по психично здраве,
 оценяване напредъка на своите клиенти и ако е необходимо, коригиране
на индивидуалния план за грижи (пак там).
Роли и съответстващите им качества на клиничния социален работник при
воденето на група за психосоциална рехабилитация на лица с психични
разстройства:
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 Ръководство на групата: клиничният социален работник би следвало да
предоставя възможност на членовете на групата да участват равнопоставено в
процеса на групова дейност, като същевременно следи за спазване на
предварително заложените теми и срокове за осъществяване на конкретната
групова работа.
 Допълване на груповите теми: когато се появи конкретен аспект,
терапевтът трябва да разшири дискусията, ако е от полза.
 Оценка на работата: клиничният социален работник трябва да може да
измери и оцени подобрението в различните аспекти на състоянието на
участниците.
 Предоставяне на информация: клиничният социален работник притежава
отговорността да споделя знания / информация.
 Подпомагане: клиничният социален работник трябва да подпомага
формирането, развитието, участието в груповите дейности за постигане на
заложените цели.
 Равноправност на участието: клиничният социален работник трябва да
предоставя възможност за представяне, изслушване и уважение на мнението на
всеки един участник в групата (Indian J. Psychiatry, 2018).
Всеки клиничният социален работник трябва да притежава уменията да
работи като част от парадигмата на институцията, в която е нает на работа. Той
трябва

добре

да

познава

спецификата

на

конкретната

парадигма

за

психосоциална рехабилитация, в която се работи, както и на самата група. Следва
обобщение на необходимите основни умения на клиничния социален работник:
1. Умение за установяване на целенасочени отношения:
А. клиничният социален работник трябва да бъде умел в приемането на
групата и свързването ѝ с положителната работна атмосфера;
Б. клиничният социален работник трябва да умее да помага на участниците
да се приемат един друг и да се присъединят към общите групови дейности.
2. Умение за анализ на груповата ситуация:
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А. клиничният социален работник трябва да умее да оцени първоначалното
ниво на развитие на социални компетентности на участниците в групата.
Определяйки нивото, се определя и от целенасочена работа в кои насоки се
нуждае групата и колко бързо може да се очаква да се развива. Това изисква
умения за пряко наблюдение на групата като основа за анализ и преценка;
Б. клиничният социален работник трябва да умее да подпомага групата при
изразяване на идеи, разработване на цели, идентифициране на нейния
потенциал и ограничения.
3. Умения за участие с групата:
А. клиничният социален работник трябва да бъде гъвкав в моделирането,
определянето, тълкуването, приемането и изменението на собствената си роля
като водещ на групата;
Б. клиничният социален работник трябва да помага на членовете на групата
да участват равнопоставено и активно, както и да поемат отговорност за
собственото си поведение и мнение.
4. Умения за справяне с груповите чувства:
А. клиничният социален работник трябва да умее да контролира
собствените си чувства към групата, както и да съблюдава идентифицирането и
обективната оценка на резултатите във взаимоотношенията на участниците,
породени от ефектите на груповата динамика;
Б. клиничният социален работник трябва да подкрепя участниците в групата
да споделят собствените си чувства, както положителни, така и отрицателни. При
наличие на групови или междугрупови конфликти клиничният социален работник
трябва да ръководи разрешаването им своевременно.
5. Умения за разработване на програми:
А. клиничният социален работник трябва да умее да ръководи груповото
мислене, така че интересите и потребностите на всички участници да бъдат
разкрити и разбрани;
Б. клиничният социален работник трябва да създава програми за групова
работа, които съответстват на потребностите на конкретните групи.
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6. Умение за използване на обществени и общностни ресурси:
А. клиничният социален работник трябва да идентифицира и впоследствие
запознава групата с различни полезни ресурси, които могат да бъдат използвани
от участниците;
Б. клиничният социален работник трябва да насочва някои нуждаещи се
участници със специфични индивидуални потребности към социални услуги,
ресурси и информация, които се предоставят извън груповите дейности.
7. Умения за оценяване:
А. клиничният социален работник трябва да притежава умения да
изследване и оценка на процеса на развитие на участниците в групата, поотделно
и като цяло;
Б. клиничният социален работник трябва да умее да представя резултатите
от оценката на груповия прогрес, да помага на групата да анализира опита си като
средство за усъвършенстване на работата (Indian J. Psychiatry, 2018).

Работни взаимоотношения при воденето на група
Един базов онтологичен термин в руслото на всички полета на социалната
работа е т.нар. помагащо отношение. Г. Механджийска го дефинира като
„специфично работно взаимоотношение, изградено в хода на съвместна
комуникация и дейност на социален работник и клиент” (Механджийска, Г., 2016,
с. 12). Авторът акцентира не само на професионалната компетентност,
необходима за заемане на длъжността социален работник, а и на нужната
личностна пригодност, състояща се от „житейски и професионален опит,
образованието, придобиването на усет за функциите си”. Именно самото
качество на взаимоотношенията между клиента и социалния работник
предоставя положителни терапевтични резултати за клиента (пак там, 15–16).
Л. Шулман диференцира три основни елемента в модела на работното
взаимоотношение в помагащите професии:
 „връзка – отнася се до общото усещане на клиента, че може да се
разбере със социалния работник,
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 доверие – състои се в убеденост на клиента, че може да споделя със
социалния работник мисли, чувства, грешки и неуспехи,
 загриженост – отразява се в чувството на клиента, че социалният
работник е загрижен за него, че има желание да му помогне в решаването на
най-важните за него проблеми” (по: Механджийска, пак там, 17–18).
В сравнение с всички области на социална работа в клиничната социална
работа най-много се работи с недоброволни клиенти. Това са лица в остър
психотичен епизод, без критичност и съзнание за поведението и състоянието си.
Дори ползвателите на психичноздравни социални услуги често са недоброволни
клиенти, тъй като те са станали потребители под натиск на свои значими близки.
Когато е налично недоброволно участие от страна на клиента, социалният
работник би следвало да включи техника за „изграждане на доверие,
стимулиране на сътрудничеството, активиране на мотивацията, преодоляване на
конфронтацията и поддържане на продуктивни работни взаимоотношения”
(Механджийска, Г., 2008, с. 72).
Както вече стана ясно взаимоотношенията между клиента и клиничния
социален работник би следвало да са силно резултатни. Въпреки това
съществуват и определени рискове, които потенциално биха могли да възникнат.
Социалният работник трябва винаги да приема своя клиент такъв, какъвто е, без
да проявява „оценъчно, етикетиращо или стигматизиращо отношение, да помага
на индивида също да приеме ситуацията в своята цялост, без да се съпротивлява,
да изпитва вина или срам (Милушева, Т., 2016, 82–83). Социалният работник не
критикува клиента, приема го, предоставя му всички възможни алтернативи, без
да ги оценява, а напротив, уважава решението му и последствията от него. При
взаимоотношенията с клиента може да възникнат и определени девиации.
Kendall et al определят сферите, в които биха могли да възникнат нарушения
на границите при взаимоотношенията между клиент и специалист, по следния
начин:
 „близост,
 лична полза,
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 емоционални потребности и зависимост,
 жестове на алтруизъм,
 непредвидени обстоятелства,
 намеса по финансови въпроси и решения,
 сексуален морал,
 подаръци,
 граници на информираността” (по: Механджийска, Г., 2016, с. 22).
В

клиничните

среди

вече

е

безспорно

мнението,

че

освен

медикаментозната терапия, основно значение за възстановяването на субектите,
страдащи от психични разстройства, е работата на психичноздравните
специалисти за осигуряване на социално включване. Въпреки усърдната работа
на професионалистите – психолози и клинични социални работници, обществото
ни като цяло е стигматизиращо и неприемащо тези хора. А именно отношението
на общността, от т.нар. социална подкрепа, се „очаква да внесе сигурност в
битието на клиентите на социална помощ и услуги” (Механджийска, Г., 2018, с.
67). Единствено социалната подкрепа би могла да усили „не само материалните и
социалните, а и личностните ресурси на клиента” (пак там).
„Групата не е механичен сбор от своите членове, а динамична система,
повлияваща се от действията на всеки отделен член” (Цветанска, С., 2018, с. 83).
Чрез включването си в групова работа клиентите винаги имат възможност да се
„изявят”, „да опознаят себе си” и да „придобият социален опит” (пак там, с. 81).
Интергруповите интеракции винаги пораждат междуличностно взаимодействие,
което може успешно да бъде използвано от водещия клиничен социален
работник целенасочено за „стимулиране на личностна и поведенческа промяна”
(пак там).

Груповата клинична социална работа и нейните бенефициенти
Колкото и групата да се разглежда като единно цяло, тя е съставена от
отделни индивиди, със своето субективно възприемане на действителността и
изразяване на себе си. Процесите в групата се определят от субективното
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функциониране на членовете ѝ. Групата представлява своеобразна социална
единица, която не бива да се разглежда като механична съвкупност от отделни
елементи, а като взаимната зависимост между особеностите, поведението и
отношението на членовете ѝ (Витанова, 2006). Груповите интерперсонални
интеракции са резултат от прогресивното изграждане на емоционална, образна и
когнитивна представа за личността в съзнанието на другите. Чрез изграждането
на междуличностни връзки участниците в групата удовлетворяват своите
потребности от общуване, сътрудничество, солидарност, принадлежност,
партисипация, конформизъм и принадлежност. Тези взаимно обуславящи се
зависимости, независимо от големината на групата, водят до формиране на
подгрупи в общата група.
Н. Витанова извежда основните характеристики на системата на груповите
взаимоотношения. Първо е структурата. Тя е „съвкупността от отношения, както
между отделните субекти, така и между по-малките групировки вътре в групата”.
На второ място е функцията, която представлява „функционирането на системата
под влияние на външни и вътрешни условия”. Четвъртата характеристика е
„обновяване на системата” чрез отразяване на новите изменения в груповата
динамика, на базата на осъществяващите се субективни взаимовръзки. Последна
е

„организация

на

системата”.

Именно

организацията

поддържа

функционирането на цялата групова системност (пак там).
Неизменно в процеса на групова работа се наблюдава копиране на
поведенчески модели на едни участници от други. Изключително важна роля има
водещият клиничен социален работник за модифициране на тези модели пред
интериоризирането им, отстранявайки техните негативни характеристики и
стимулирайки позитивната им същност.
Клиничните социални работници се трудят в среда, в която хората се
нуждаят от подкрепа при справяне със своите предизвикателни житейски
ситуации.
Видовете клиенти, с които клинични социални работници провеждат
групови интервенции, са следните:
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• Деца и семейства. Клиничните социални работници работят с деца,
възрастни, семейства и двойки, за да им помогнат да се справят с психични,
емоционални, социални и поведенчески предизвикателства.
• Геронтологични клиенти. Клиничните социални работници предоставят
услуги за идентифициране на ресурси, емоционална подкрепа/терапия и услуги
за координация на грижи за възрастни хора и техните семейства.
• Палиативни клиенти. Клиничните социални работници оказват грижи и
осигуряване на палиативни грижи за пациенти в напреднала възраст и за хора,
страдащи от терминални или силно инвалидизиращи заболявания и състояния.
• Болнични клиенти. Клиничните социални работници предоставят услуги и
в болници, медицински центрове и здравни клиники, за да предоставят на
пациентите консултантски и терапевтични услуги, координация на грижите,
идентифициране на нуждите от здравните ресурси.
• Лица с психични разстройства. Клиничните социални работници
осигуряват психосоциална рехабилитация за лица, страдащи от психични
разстройства, като предоставят координация на грижите, психотерапия, кризисни
интервенции, водене на случай и групова работа.
• Клиенти със зависимости от психоактивни вещества. Клиничните социални
работници предоставят специализирани интервенции в различни институции,
предназначение за лечение на лица със зависимости (Overview of Careers in
Clinical Social Work).
Членовете на групата са обединени от обща дейност, намират се в условия на
непрекъснато взаимодействие ин виво и са свързват помежду си със система от
лични и групови отношения, регулирани от външните групови норми и от личните
субективни ценности, представи, норми и нагласи. Същевременно всяка група
притежава и йерархична структурираност. Тя е обусловена от периода на влизане
в групата и предназначението на ролите, с които са ангажирани членовете.
Например водещият, независимо дали го цели или не, винаги стои най-високо в
йерархията на групата. По-напред в структурата са и членовете на групата, които
са в нея от по-дълго време. В йерархията се отличават и неформалните лидери в
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групата било заради харизмата си или заради когнитивните си способности,
опита, уменията и/или отличното си представяне в груповите задачи. Естествено
всеки член на групата се стреми да се издига по-йерархичната стълбица, но
мотивите и амбициозността естествено са строго субективно обусловени.
Г. Деянова класифицира взаимоотношенията в групата от гледна точка на
„съотношението

група–личност”,

като

очертава

следните

съществени

характеристики, произтичащи от междуличностните отношения в групата:
 „групова структура;
 наличие на общопризнати норми – регулират организацията на груповия
живот и поведението на членовете на групата;
 ролево поведение – отразява отношението към другите субекти в групата
и поведението, което произтича от възприемането на съответната роля;
 принадлежност

към

групата

–

възприемането,

осмислянето

и

преживяването на собствената роля като член на групата и тази, възприемана от
останалите членове на групата;
 взаимодействие в групата – предопределя взаимната зависимост на
поведението на всички членове в групата;
 социална подкрепа – проявява се като групова солидарност” (Деянова, Г.,
2014б, 44–45).
Както вече споменахме, освен постигането на заложените цели, през
цялото време

животът на

групата е

съпътстван от проявленията на

интерперсоналните интеракции, които също трябва да бъдат своевременно
идентифицирани и управлявани от водещия на групата клиничен социален
работник. Н. Витанова извежда следните характеристики на взаимодействие на
членовете в която и да е било група:
 Конкуренция – конкуренцията в групата представлява налагане на своята
роля за доминираща такава, като се осъществява борба за власт и доминация над
останалите конкуренти. Тя се проявява при всеки индивид, когато се работи от
няколко човека по обща цел, която всеки иска да достигне, доказвайки се.
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 Хищническо поведение – това е агресивно поведение, предизвикано от
конкуренцията в групата, при което участват двама или повече субекти.
 Паразитно поведение – това явление представлява своеобразна защита,
в полза на „по-слаб” член на групата от „по-силен”, като в една група може да има
повече от един такъв случай.
 Аменсализъм – при това поведение едната страна вреди на другата, като
обаче самата тя не е засегната от тази, на която вреди. Т.е., в групата съществува
един или няколко индивиди, които проявяват отрицателно поведение срещу друг
индивид или група индивиди, които обаче от своя страна не могат да
неутрализират това негативно поведение.
 Неутрални взаимоотношения – това са взаимоотношения на баланс, с
отсъствие на конкуренция и аменсиализъм, но това равновесие е неустойчиво и
винаги може да бъде лесно нарушено (Витанова, 2006, с. 67).
Груповите интеракции създават редица ползи от груповата работа за
отделния субект, които са следствие на поредица от специфични функционални
характеристики: „възможност да се комбинират групови и индивидуални подходи;
получаване

на

„обратна

връзка“

за

собственото

социално

поведение;

компенсиране на някои пропуски в социализацията и обучението на личността;
възможности за споделяне на възгледи, мнения, търсене на съвместни решения,
социално сравняване в групата; намиране на среда, която е съпричастна към
проблемите на отделната личност; удовлетворяване на потребността от
споделяне, разбиране на другия; преодоляване на стереотипи в мисленето и
поведението; развитие на различни социални умения; заместване на разрушени
социални

институции

като

семейство,

училище,

приятелска

среда;

удовлетворяване на потребността на всяка личност да научи повече за себе си и за
другите; възможност за експериментиране на различен тип социално поведение;
по-добро разбиране на социалните взаимоотношения; идентифициране с другите
членове; облекчаване процеса на саморазкриване; преживяване на процеса на
принадлежност в групата” (Деянова, Г., 2014, с. 22).
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За да бъдат ефективно интернализирани от лицата с психични разстройства,
целите на груповата работа би следвало да са представени от водещия клиничен
социален работник като свързани с техни потребности, представи, атитюди,
ценностни представи. Както вече споменахме, друг основен компонент на
груповата работа е сплотеността. Кохезията в групата от лица с психични
разстройства се определя от взаимното разбиране и приемане на членовете на
групата със сходни проблеми и потребности. Така членовете на групата получават
силна емоционална подкрепа, усещат, че не са сами в страданието си, че и други
хора притежават сходни проблеми като например странични ефекти от
медикаментозната терапия с антипсихотични препарати, контролирани на
симптоматиката на психичните разстройства, взаимоотношения с близки,
роднини и приятели, и други. Тази групова атмосфера на близост спомага
споделянето на интимни мисли и преживявания, получаването на подкрепа
обратна връзка, съвет. Емоционалната и житейска близост на членовете на
групата минимализира неизменно проявяващото се напрежение, безпокойствие
и параноя, породени от себеразкриването и общуването с други хора от страна на
лицата с психични разстройства. Задълбоченият анализ на комуникацията в
групата

Заключение
Възстановяването от психично разстройство е едно от най-бавните и
комплексни рехабилитационни процеси. След прекарана дори една единствена
дебютна криза фармакологичното лечение и груповата психосоциална работа
продължават минимум две години. Оскъден брой са случаите, в които
времетраене на възстановяване е достатъчно. Болшинството от психичните
разстройства са типични хронични заболявания, със строго индивидуална степен
на тежест в протичането. Независимо от нея, обаче, винаги е необходимо
прилагането на комбинирано лечение – възстановяване с антипсихотични
препарати и специализирана групова клинична социална работа в продължение
на дългогодишен период. Ходът на повечето психични разстройства се
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хронифицира още от началото на възникването им, като процесът на
медикаментозно лечение и групова работа стават част от ежедневието на болния
за цял живот.
Резултат от всяка една групова дейност е създаване на позитивна промяна
във всеки от участниците в групата. Членовете на групата я създават, но
създаването е двупосочен процес. Групата също им влияе чрез специфични
механизми на интерепсонални интеракции и взаимопомощ. Независимо от
идейното предназначение на групата, неизменно винаги допълнително се
постига повишаване и нивото на социално функциониране. Това взаимодействие
предоставя и благоприятна почва за осъществяване на взаимна помощ между
членовете на групата. Формалният характер винаги създава и неформални
релации между субектите, които впоследствие винаги могат да послужат за
взаимна помощ и подкрепа, когато на някого му се наложи.
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