




МЕСТНИЯТ ДОМ ЗА САМОПОМОЩ И ЛОКАЛНАТА ОБЩНОСТ 

Анджей Юрос 

 

Законът за защита на психичното здраве е правен акт, чието раждане се 

предхождаше от дългогодишна дискусия, а неговото пълно въвеждане в живота е 

разтеглено в продължение на десет години. В процеса на структурните промени този акт 

е с голямо значение, защото защитава правата на всеки човек. В преамбюла на закона 

четем: „психичното здраве е фундаментално лично благо, а защитата правата на 

личността с психични увреждания е част от задълженията на държавата”. Ако се 

вгледаме в реализаторите на закона то според законодателите те са цялото общество, 

започвайки от отделната физическа личност, минавайки през различните групи за 

самопомощ на пациентите и техните семейства, признатите съюзи, църквата, 

фондациите, сдруженията, които като субект могат да „участват в дейностите в областта 

на защитата на психичното здраве” (чл.1., ал.2). Същевременно „опазването на здравето 

осигуряват органите на централната и местната власт” (чл.1, ал.1). Можем да кажем, че 

самият закон е израз на волята за децентрализация на държавата. Но все пак, за да се 

говори за пълна децентрализация, тя трябва да се извършва едновременно на три нива: 

- политическо - пренасяне на по-ниските нива вземането на решения по 

политическите проблеми, свързани с решенията за реализиране на политиката, 

величината на приходите и тяхното разпределение; 

- административно - прехвърляне правото да се вземат решения, касаещи 

интерпретацията и издаването на постановления и препоръки за общата политика на 

децентрализираните институции, оставяйки на централната власт мониторинга и 

надзора; 

- икономическо - разпръскване на процесите на вземане на решения в сферата на 

икономиката така, че с посредничеството на пазарните механизми тези решения да ги 

взимат техните консуматори, а не администрацията на държавата. 

По-рано изброените аспекти на закона показват извършващия се процес на 

политическа децентрализация. По-нататъшния анализ на закона и неговото 

съответствие с другите правни актове показва ограничена сфера на децентрализация на 

администрацията. За това свидетелстват следните текстове: „Министерският съвет 

определя...начина на организиране и провеждане на дейностите...” (чл.4, ал.3), 

„Областните управители и кметовете създават и определят политиката по създаване на 

заведенията...организират услугите...” (чл.6), „Министърът на народното 







образование...определя... условията за организиране на занятията...“, „Министърът на 

здравеопазването... определя условията за организиране и сферата на рехабилитация...” 

(чл.7, ал.4). Практически липсва децентрализация на икономическите дейности. 

Субектът, ползващ се от благодеянието на този закон, на практика няма никаква 

възможност, опирайки се на пазарните условия, да влияе върху препоръчваните му 

действия в сферата на защитата на психичното здраве. 

Местните домове за самопомощ в локалните общности, създавани в сьответствие 

със Закона за защита на психичното здраве, които трябва да бъдат интегрален елемент, 

„...са реализирани като задачи, възлагани на общините от правителствената 

администрация в рамките на социалната помощ” (чл.9, ал.4) и отново „министърът на 

здравеопазването, съвместно с министърът на труда и социалната политика, 

определя...вида и сферата на психиатричните здравни услуги, предоставяни в...местните 

домове за самопомощ...” (чл.9, ал.3). Оттук в заглавието на този член се появява „и” в 

контекста на локалната общност, като местния дом за самопомощ е негова логическа 

противоположност и е създаван по централно-административен начин. Съществува 

огромна заплаха, че „домът” ще се промени в институция, обременена с 

административен баласт, „местният” характер ще се ограничи до поместването му в 

дадена община, а извършваната „самопомощ” ще остане на нивото на професионалната 

помощ, „определяна” от министъра на здравеопазването. 

Анализът на това, което би могъл да бъде местният дом за самопомощ предполага 

да се започне от това, какво е локалната общност, в чиято среда трябва да се помести 

домът за самопомощ. Тук пропускам анализа на унищоженията, които причини 

комунистическата власт в процеса на ликвидация на местното самоуправление. 

 

Локалната общност 

Днес се говори за нарастване на третата ера (първата ера - институционализация, 

втората ера - деинституционализация и развитие на локалната общност) - участие в 

локалната общност (community membership), която се различава с натиск върху 

подкрепата за включване (inclusion) и качество на живот на отделната личност - двете 

степени са обозначени, както като степен на физическа, така и на социална интеграция 

(Bradley, 1994 с.13). Защото, както твърди тази авторка, да бъдеш в локалната общност не 

означава задължително, че си част от тази общност. Мислейки в този аспект за услугите, 

които трябва да предоставя местният дом за самопомощ, трябва да се мисли за всякакви 

дейности в холистичен (цялостен) аспект. Все пак, за да се адаптират холистичните 







условия е необходимо да се изследват ролите, които хората изпълняват в своята общност, 

връзката между личността и очакванията на общността, а също и да се определи 

комплексната игра на взаимните връзки между силите, които влияят върху поведението 

и обучението на личността (пак там, с.12). 

Характерна черта на ерата на социалното участие е натискът върху 

освобождаването на лицата с увреждания от стигмата да бъдат клиенти, както и 

предоставянето на помощ по такъв начин, който е в съответствие с повсевместните 

очаквания относно свободата и контрола над собствения живот (Biklen, Konoll, 1987; 

McKnight, 1987 по Bradlley 1994, s.22). Услугите за даден човек са планирани на основата 

на създаването на личен план за бъдещето (personal future plan) (Bradley 1994), 

определян от други автори като планиране, произлизащо от самия човек (person centered 

planing). 

За да се гарантира това, помощта на лицето с увреждане се предоставя в неговото 

семейство, като най-важен елемент на локалната общност, разбирана като съдружие. 

Това показва, че имаме работа със следните черти на предоставяните услуги: 

индивидуализиране, личен избор на помощта и самоопределение на лицето с 

увреждане, връзки с локалната общност, интеграция и включване, фактически живот в 

истински дом. 

 

Групите за самопомощ и локалната общност 

Според Алексис дьо Токвил общностният характер на локалното общество се 

създава около необичайни обществени инициативи, когато малки групи свързани по 

между си хора създават нова организация, която ще разреши техните проблеми. Такива 

групи твърдят в даден момент, че притежават силите да вземат решение относно това, 

какъв е проблема, по какъв начин да се реши този проблем, а често също така решават, 

че именно те са задължени сами да бъдат ключови актьори, въплъщаващи в живота 

решението на проблема. Фактическата общност, според дьо Токвил, е сдружаването на 

групи за самопомощ, сдруженията (виж Bradley 1994, с.117). 

Богатството на всяка общност са нейните хора, особено тези от тях, които искат и 

имат шанса активно да я развиват. ХХ век, особено неговия край, се определя като век на 

специалистите и служещите. Следствие от това е повишаването качеството на услугите от 

една страна, а от друга страна се сблъскваме с нарастването на бюрокрацията и 

социалната пасивност. 







Интензивно развиващото се движение за самопомощ потвърждава, че самата 

личност притежава естественото право и вътрешната сила да взема решения за себе си, 

да управлява собственото си развитие. Специалистите и служителите започват да 

забелязват и да използват това в своята дейност. Говори се, че ХХI век ще бъде 

определян като век на самопомощта. Вземащият за себе си решения човек, както и 

групата за самопомощ, в чиито предели действа и чиято помощ използва, му осигуряват 

цялостно, интегрално развитие на личността. Такъв цялостен поглед няма да му 

гарантира нито един служител или специалист. Възникнала от естествените 

потребности, групата за самопомощ бди за запазването на свободата и любовта в 

между личностните релации, както и използвайки способностите за самоизграждане на 

своите членове, насочва към все по-задълбоченото познаване на истината и 

духовното развитие. Само възможността за лично ангажиране и самопомощния 

характер на групата осигурява възможността за постигане на пълна вътрешна 

интеграция на личността и интеграция с дадената група. Това е израз на персонализма, 

който по естествен начин обвързва в този тип групите. 

Първоначално интеграцията трябва да се извърши в рамките на първичната група 

за самопомощ, която е семейството (детинството), по-късно все по-голяма роля ще играе 

по-широкото социално обкръжение. Семейството е тази социална група, в която 

индивидът се учи да се справя с основните проблеми на ежедневието. В семейството се 

постига психичната и социалната интеграция на личността, разбирана като отличната 

хармония между интелектуалното и сетивното познание, между желанието и волята, 

между вътрешния живот и социалния и икономическия живот. 

Други групи за самопомощ по правило възникват с цел подкрепа на семейството в 

областта на развитието на неговите членове или запълване на празнините, 

предизвикани от неговото отслабване вследствие влиянието на неблагоприятни 

фактори, такива като болест и нещастие. Както твърдят Якобс и Гудман (1989) групата за 

самопомощ е организирана по правило за взаимно подпомагане при преодоляване, 

конфронтация или елиминиране на общ медицински, психологически и социален 

проблем. Групите за самопомощ бранят своя неформален характер (особено в началния 

период на съществуването си). Това е условие за съществуването на специфичен 

вътрешен климат и динамизъм. 

Групите за самопомощ трябва да бъдат вземани в предвид в политиката на местната 

и правителствената администрация като естествена сила, гарантираща отговорността и 

ангажираността на отделните граждани в създаването на локалната общност. Все пак 







групите за самопомощ не могат да бъдат субект на формални задължения, или не могат 

да сключват договори. За да бъдат такива те се нуждаят от правен статус или обвързване 

на своите действия с неправителствени организации (сдружения, фондации или други 

институции, работещи на даден терен). Организациите могат да реализират определени 

финансови задачи чрез бюджета, предвиден за местната или централната 

администрация. В условията на общините, особено на селските, проблем е изработването 

на правила и модел за участие на различните групи (например съседски, квартални) в 

реализацията на конкретните общински задачи. 

Това изисква създаването на сдружения или изпълнението на тези задачи в 

сътрудничество с НПО, които обхващат със своята дейност по-голям район или имат 

седалище извън дадената община. Групата за самопомощ и НПО от т.нар. трети сектор 

могат успешно да действат ако на ниво община съществуват изработени правила за 

сътрудничество с другите структури от т.нар. първи (бизнеса) и втори сектор (местната и 

правителствената администрация). 

В ситуацията на възлагане на задачи от правителствената администрация на 

самоуправляващите се структури (процес на децентрализация) съществува необходимост 

от изработване на новаторски форми за интегриране на социалните услуги на най-

ниското организационно ниво (общината/кметството), така че конкретните личност, 

семейство, група за самопомощ да разчитат на успешна помощ. Досегашната дейност, 

например на структурите за социално подпомагане, се концентрираха върху 

непосредственото социално подпомагане на лицата с увреждане и техните семейства. 

Приемането за основа дейностите, помощната роля на администрацията означава, че 

при пълната интеграция на лицата, особено на тези с увреждания, в локалната общност, 

се изисква вземането в предвид на семействата, групите за самопомощ, НПО, както при 

създаването на обща община, така и при реализирането на услугите. 

 

Модел за социална интеграция 

Процесът на социална интеграция и включване на лицата с увреждания се свежда 

до „...редуциране на зависимостта от социалните услуги чрез нарастващо взаимно 

обвързване в рамките на живота на локалната общност, което се постига чрез 

концентрирането върху дарбите и способностите на хората, които са били изключени от 

живота на локалната общност в следствие на получени етикети” (McKnight, 1995 s.123). 

Става дума за възвръщане на тези хора в общността, които са били изключени в 

следствие на получена диагноза, която се е превърнала в заклеймяване. Общността на 







групите за самопомощ връща на тези хора способността да действат със собствените си 

способности. Така общността е видима от тези хора като контекст, в сферата на който те 

могат да създават и да намират своето работно място, предоставя възможности за 

почивка и многостранни между личностни релации и, което е особено важно, защитава 

ги от социално изключване (пак там, с.169). 

Така локалната общност е съдружие на хора, включени в живота, създаван от 

семействата, социалните групи за самопомощ, всякакъв вид сдружения, както 

формалните и неформалните (събрания на хора, които решават проблеми, празнуват, 

радват се на социално споразумение), така и сдруженията, които по незабележим начин 

се създават в различните институции на дадена общност, даващи възможност хората да 

се срещат, да действат съвместно и да обменят идеи. Лицата с увреждания и особено 

тези, които са получили етикет на лица с психични заболявания, умствено увредени или 

с други психически смущения трябва да останат включени в групите за самопомощ, в 

общността и сдруженията, защото те са елемент от локалната общност и дават шанс за 

активно участие в живота на обществото. 

Този тип действия съдействат за разглеждането на селищния дом за самопомощ за 

лицата, които се възползват от него, с общите категории „това сме НИЕ”, „това са хората, 

създаващи нашата общност”. В този контекст, подобно на всеки естествен семеен дом, 

той е многофункционален (той е място за работа, забавления, празнуване, почивка, 

комплексна рехабилитация), отворен е към общността и включващ лицата, ползващи се 

от защитата му, която дава неговия покрив, в живота на цялата локална общност чрез 

тяхното автентично творчество. 

Местният дом за самопомощ е: 

- локализиран и ограничен в своите действия до границите на локалната общност, 

грижещ се за включването на лицата в живота на съответната общност с подкрепата на 

хората, чиято общност те създават; 

- доброжелателно, приятелско място, винаги готово да приеме, да подкрепи с 

топлината на своята общност; 

- развиващ на своя терен и подпомагащ със своето обкръжение формите на 

активност, отговарящи на условията на групите за самопомощ и на изработващите се в 

участниците умения за самопомощ. 

 

 

 







Цели на местният дом за самопомощ 

Разбираемо е, че лицата, използващи местния дом за самопомощ, са длъжни да 

концентрират цялото си усилие върху осъществяването на тесни връзки с обкръжението, 

върху грижата за собствените и тези на обкръжението традиции, внасянето на 

собствения си творчески принос при създаването на локалната общност. Основна цел е 

изграждането общностни и съседски релации. Те трябва да бъдат изграждани с 

активността на личната самопомощ на лицата, създаващи местния дом за самопомощ. 

Така основен елемент на местният дом за самопомощ е центърът за самопомощ. Затова 

пък всички помощни дейности (информационни, консултантски, диагностични, 

интервенции при кризи, както и грижите за дома) трябва да бъдат второстепенен 

елемент, подпомагащ самопомощта без тя да се притиска. Затова също ансамбълът от 

помощ за самопомощ е съществен елемент, обаче външен, спрямо първостепенната 

общностна роля, която изпълнява местния дом за самопомощ като център за 

самопомощни действия. 

 

Схема 1.  
МОДЕЛИ НА ИНТЕГРАЦИЯ 

МОДЕЛ ЗА  
СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН МОДЕЛ 

- основава се на съгласието и 
позволението на хората за неговата 
реализация 
- поставя ударение на закономерността и 
нормата 
- акцентира върху опазването на здравето 
 

това предполага 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА 

чието следствие е 
ИНТЕГРАЦИЯ 

(включване) 
 
Самопомощ и помощ, 
в която акцента в дейността пада върху 
 

НИЕ 
В този модел 

МЕСТНИЯТ ДОМ ЗА САМОПОМОЩ 
е 

многофункционален център, 
реализиращ програми за отваряне и 
социално включване 

- основава се на задължението и при-
нудата 
 
- поставя ударение върху патологията 
 
- акцентира върху борбата с болестта 
 

това предполага 
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА СИСТЕМА 

чието следствие е 
СЕГРЕГАЦИЯ 

(изолиране) 
 
Институционална грижа, 
в която акцента в дейността пада върху 
 

ТЯХ 
В този модел 

МЕСТНИЯТ ДОМ ЗА (САМО)ПОМОЩ 
е: 

институция осигуряваща място за 
пребиваване и живеене 

 
 







Цели на местния дом за самопомощ (схема 2), като център за самопомощна 

активност за конкретните лица и групи за самопомощ, е предприемането на действия, 

изграждащи общността (профилактични - първична и вторична превенция), важни за 

интеграцията на отделните личности и локалната общност. 

Реализацията на тези цели се постига: 

- вътре в МДС чрез съвместни действия, извършвани в рамките на дома, 

- вън от МДС чрез дейности, реализирани в рамките на локалната общност, в 

която се намира дома. 

 

Схема 2.  
Цели на местния дом за самопомощ  

Цели, реализирани в местния дом за самопомощ (МДС) 
 По индивидуализиран начин По общностно-средищен 

начин 
Вътре в МДС 1. определяне, съвместно със 

заинтересованата личност, на 
целите и интересите й, а също и 
прецизиране ролята на МДС като 
плоскост, даваща възможност за 
тяхната реализация; 
2. изработване на индивидуален 
план за помощ (ИПП), водещ до 
повишаване възможностите за 
развитие на личността при 
реализирането на личните цели; 
 
 
3. Координиране и оценка на 
реализацията на индивидуалния 
план за помощ на конкретната 
личност. 

1. помощ при определянето на 
целите и интересите на конкретната 
група за самопомощ, както и 
прецизиране ролята на МДС, като 
плоскост, даваща възможност за 
тяхната реализация; 
2. помощ при изработването на 
стратегия, водеща до придобиване 
на самостоятелност и до 
повишаване възможностите за 
действие на групите за самопомощ 
при реализацията на собствените 
цели и интереси; 
3. координиране и оценка на 
реализацията на програмата за 
придобиване на самостоятелност на 
групата за самопомощ 

Вън от МДС 1. асистиране на личността при 
реализацията на процеса на 
интеграция в локалната общност 
на семейно равнище; 
2. асистиране на личността при 
реализацията на процеса на 
интеграция в локалната общност 
на професионално равнище; 
 
3. асистиране на личността при 
реализацията на процеса на 
интеграция в локалната общност 
на общо социално равнище. 

1. иницииране на местен ФОРУМ, с 
цел изработване и реализация на 
локална програма за защита на 
психичното здраве; 
2. иницииране и участие в 
изработването на общностен план 
за интеграция на социалните 
услуги; 
 
3. МДС като център за подкрепа и 
координация на инициативите за 
самопомощ. 

 
 







Подходът, който се използва при постигането на целите е: 

- индивидуализиран - вниманието е насочено към определяне и реализация на 

плана за самопомощ в съотвествие с целите и интересите на конкретната личност; 

- общностно-средищен - вниманието е насочено към подпомагане на групите за 

самопомощ, на НПО, както и към пропагандирането, инициирането и участието в 

местните инициативи, насочени към подобряване психичното здраве на цялата общност. 

 

Заключение 

В Закона за защита на психичното здраве се съдържат много безполезни норми, 

санкциониращи централизирания характер на властта. Това, което дава надежда е 

мъдростта на хората, жизнено заинтересовани от създаването на обща локална общност, 

които защитавайки своята свобода са солидарни с другите хора, живеещи в тяхното 

обкръжение. Имено те, както би казал Макнайт (1995, с.170-172), създават опита на 

локалната общност, включвайки в неговия обсег възможност за всеки от нас (социалните 

политици колекционират нашите недостатъци), съвместното усилие, неформалността 

(споделянето на ценностите се извършва без пари и реклама - неформална икономика), 

празнуването и тържествата (границата между работата и забавлението се замъглява), 

уважение към трагедията (професионалните и институционалните системи не оставят 

място за трагедии) и накрая разказите (в Университета хората знаят, благодарение на 

следването, в бизнеса и администрацията - благодарение на докладите, а в обществото 

хората знаят благодарение на разказите). Имено това заангажиране в групите за 

самопомощ дава възможност за придобиване на богат и всестранен опит. 
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