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Въведение
Профилът на лишените от свобода показва, че в голям брой случаи те са с нисък образователен
статус и без подкрепяща социална среда. Тези фактори често са съпроводени с ниска здравна
култура и рисково от здравна гледна точка поведение, каквато например е употребата на
наркотици в затвора. Според поддържаната база данни в Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията” (ГДИН) през 2012 година в затворите в България са регистрирани 992 лица,
употребяващи психоактивни вещества. Всичко това повишава здравните рискове за тази група и за
обществото като цяло. Тези данни ясно демонстрират предизвикателствата, пред които се изправя
системата за лишаване от свобода през последните години. Увеличава се нуждата от специфични
интервенции, които да са в състояние да посрещнат потребностите на лишените от свобода, които
са имали или имат досег с наркотични вещества.
Проект „Здравно обучение за социален просперитет“ се опитва да отговори точно на тези
потребности и предизвикателства. Проектът се реализира от Фондация „Инициатива за здраве“ с
подкрепата на Фондация „Тирили“ от Норвегия. Самият проект е насочен към разработването и
внедряването на модел на интервенция за превенция и намаляване на вредите от употребата на
наркотични вещества сред лишените от свобода в три места за лишаване от свобода в България:
Затвора гр. Плевен, Затвора гр. Пловдив и Поправителен дом Бойчиновци. Проектът си поставя
три специфични цели: 1) Повишаване на професионалния капацитет на служители на затвора и
НПО за работа с лишени от свобода в риск от употреба на наркотични вещества; 2) Намаляване на
уязвимостта, свързана с употребата на наркотични вещества, сред лишените от свобода; 3)
Подобряване на взаимодействието между местата за лишаване от свобода и гражданското
общество за работа с лишени от свобода в риск от употреба на наркотични вещества.
Същинските дейности по проекта обхващат най-уязвимите групи от лишените от свобода употребяващи наркотици, непълнолетни и представители на ромска общност и включват: 1)
Обучение на персонал от МЛС и екипи на НПО в Бойчиновци, Плевен и Пловдив; 2) Прилагане на
интервенция за превенция и намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества в
Бойчиновци, Плевен и Пловдив; 3) Разширяване на методологическата база за работа с лишени от
свобода в риск от употреба на наркотични вещества; 4) Осигуряване на публичност на проекта.
По време на първичните обучения, са подготвени 27 представители на ГДИН и 9 експерта от НПО.
Впечатление прави ангажираността на част от преминалите тренингите представители на ГДИН и
сериозното отношение, демонстрирано от голямата част от представителите на НПО. В Пловдив
обучения са се водили от 5-ма представители на затвора и трима експерта от НПО, в Плевен – 4-ма
представители на НПО и 8 служители и в Бойчиновци - двама представители на НПО и 5-ма
възпитатели.
В различните МЛС се прилагат различни модели за провеждане на обученията: В Пловдив екипите
са статични, с участието на служител на МЛС и експерт, представител на НПО. В тази конфигурация
е взето решение служителите на МЛС също да участват като водещи, но главната роля да се поеме
от НПО експертите. В Плевен главната роля е била поверена на служителите на МЛС, като
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външните експерти са подкрепяли тяхната дейност. По този начин социалните работници от
институцията са поели водещата роля в обученията и са получили възможността да изградят
капацитет по разглежданите теми. По сходен начин са били проведени и групите с лишени от
свобода в Поправителен дом Бойчиновци, където една от групите е водена само от възпитатели.
За период от 8 месеца в трите МЛС специалистите провеждат общо 35 групи с лишени от свобода,
насочени към информация и превенция на употребата на наркотични вещества и към намаляване
на вредите от употребата (превенция на ХИВ/СПИН, кръвно и сексуално преносими инфекции,
предозиране и др.). Проведени са по 15 групи в Плевен и Пловдив и 5 в Бойчиновци.
Груповата работа включва три сесии с всяка група, като обхваща темите „Наркотици, безопасен
прием и свръхдоза“, „Туберкулоза и сексуално предавани инфекции“ и „ХИВ и хепатити“. Всяко
обучение продължава по три сесии, като във всяка среща е разглеждана различна тема. Общият
брой на обучените лишените от свобода е 352 човека.
Настоящият анализ предлага оценка на така описаните дейности и в каква степен те са
допринесли за постигането на специфичните цели поставени в рамките на проекта.
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Цел и задачи на оценката на дейностите
Логиката на настоящата оценка пряко следва прилагането на дейностите на заложената социалноздравна интервенция по проект „Здравно обучение за социален просперитет“. Основните
дейности в рамките на проекта се явяват заложените обучения насочени към развитие на
професионалния капацитет на служители на МЛС и НПО за работа с лишени от свобода в риск от
употреба на наркотични вещества, както и обученията насочени към самите лишени от свобода.
Оценката на дейностите по проекта се реализира през цялото време на изпълнение на проекта,
чрез измерване на индикатори преди и след прилагане на дейностите, като целта е да се оцени
ефективността при постигането на заложените три основни цели на обученията:
1) Ефективност на обучението и практическо приложение на получените знания от служителите на
местата лишени от свобода;
2) Ефективност на обученията и практическо приложение на получените знания лишените от
свобода;
3) Ефективност на взаимодействието между служители на местата за лишаване от свобода и
експерти от неправителствените организации при провеждането на социално-здравни обучения
сред лишените от свобода.
Съществуват множество различни методи за оценка ефективността на обучения за
компетентности. Един от наложилите се методи за оценка е четири-стъпковия модел на Доналд
Кикпатрик за оценка на обучения, който се фокусира върху оценка на степента на реализиране на
поставените цели в рамките на обучението. Моделът на Кикпатрик е често използван инструмент
за планиране, оценка и представяне на резултати от обучителни програми. Четирите стъпки на
оценка в рамките на предлагания модел включват следните показатели:
Фигура 1. Четири-стъпков модел за оценка на Доналд Кикпатрик
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Методология на оценката
Оценката на предвижданите обучения в рамките на проекта, следва представения четири-стъпков
модел на Доналд Кикпатрик. Четирима независими експерти провеждат последователно оценка
на постигането на трите основни цели заложени в проекта.
При оценката на ефективността на обучението и практическо приложение на получените знания
от служителите на местата лишени от свобода се залага основно на два инструмента – анкета за
удовлетвореността от обученията и въпросник за оценка на степента, в която получените знания
се използват на практика и допринасят за тяхната по-висока продуктивност на работното място.
Анкетата за удовлетвореност цели да оцени доколко обучението отговаря на реални потребности
на участващите служители на МЛС и е попълнена непосредствено след всеки от обучителните
модули. Въпросникът е попълнен няколко месеца след провеждането на самите обучения и цели
да оцени промяната в поведението и крайния резултат сред служителите в МЛС. Общо 36 лица
или всички участници в обученията за служители от МЛС са помолени да попълнят, както
анкетата, така и въпросника. В крайна сметка 30 лица попълват предоставените анкета и
въпросник.
Оценката на ефективността на обученията сред лицата лишени от свобода също е двустепенна.
Първият етап на оценката включва оценка на промяната на знанията и информираността на
лишените от свобода и се базира на входящ и изходящ въпросник. Входящият и изходящият
въпросник покриват четири основни области: 1) Употреба на наркотици и свръхдоза; 2) Сексуално
предавани инфекции; 3) Туберкулоза; 4) ХИВ и хепатит С. Въпросниците са попълнени от 349 лица
от МЛС участвали в обученията. Входящият въпросник е попълван преди началото на обученията,
а изходящия веднага след приключването им. Вторият етап на оценката включва провеждането на
дълбочинни интервюта, чиято основна цел е да оценят доколко предоставената информация на
лишените от свобода е била полезна и доколко те я използват на практика. Във всеки от трите
МЛС са интервюирани по един служител от МЛС и до 10% от лишените от свобода, включени в
обученията. В Плевен са включени – 14 лишени от свобода и 1 служител. В Пловдив са
интервюирани 13 лишени от свобода и 1 служител, а в Бойчиновци – 5 лишени от свобода и 1
служител.
Оценката на сработването между представителите на МЛС и неправителствените организации е
последният елемент от цялостната оценка на дейностите по проекта и извършена след
приключването на всички заложени обучения. При тази оценка са интервюирани общо 32
служители в Места за лишаване от свобода (МЛС) и представители на НПО, работещи с лишените
от свобода, от тях - 23 служители на МЛС и 9 служители на НПО. От изследваните лица 10 са
представители на МЛС в Пловдив, 10 от представители на МЛС в Плевен и 12 от представители на
Поправителен Дом Бойчиновци. За целите на оценката са разработени два стандартизирани
въпросника – един за МЛС и един за НПО. Въпросниците събират информация за професионалния
опит на изследваните лица, специфичният им опит за работа с лица употребяващи наркотици,
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оценката им за сработването между МЛС и НПО, както и практическите резултати от проведените
обучения.

Ефективност на обучението и практическо приложение на
получените знания от служителите на местата лишени от свобода
Оценката на ефективността от предложените обучения на служителите на трите МЛС в Пловдив,
Плевен и ПД Бойчиновци включва оценка на общата им удовлетвореност от обученията, както и
оценка на крайния резултат от обученията по отношение промяна в продуктивност на работното
място и качество на живота. Тези два показателя са измерени на база на анкети попълнени от
служителите, като първата анкета е попълнена веднага след самите обучителни модули, а втората
няколко месеца след приключване на всички дейности по проекта.
В първата част от оценката те са помолени да дадат обратна връзка за удовлетвореността си от
предоставената информация след края на всеки обучителен модул, като в анкетата следва да
оценят от 1 до 5 всеки тренинг, като 1 е най-ниската степен на удовлетвореност, а 5 е найвисоката. Служителите на МЛС участват в четири последователни обучителни модула - М1:
Мотивационното интервюиране в помощ на пенитенциарната система; М2: Лечение и превенция
на зависимости в затворите; М3: Скрининг и кратки интервенции – приложение в
пенитенциарната система; М4: Намаляване на вредите от употребата на наркотици – практически
тренинг за работа с лишени от свобода. Удовлетвореността е измерена по отношение на това
доколко са имали възможност: 1) Да получат нова за тях информация; 2) Да обменят идеи, които
да ги подпомогнат професионално; 3) Да придобиете практически умения за Вашата работа; 4) Да
участват активно в обучителния процес; 5) Да установят полезни контакти.
Анализът на събраните анкети показва, че общата удовлетвореност на всички обхванати
служители от трите МЛС по отношение на четирите обучителни модула варира между 3,7 и 4,3,
т.е. може да се обобщи, че е налице сравнително висока удовлетвореност от обученията. Найвисока удовлетвореност общо от четирите обучителни модула са изразили участниците от МЛСБойчиновци, след това тези от МЛС-Плевен и малко по-ниска тези от МЛС-Пловдив. Сравнението
на общата удовлетвореност по модули показва, че най-високо оценен от всички служители на
МЛС е Модул 4, посветен на намаляването на вредите от употребата на наркотици. На второ и
трето място са Модул 3 и Модул 2, покриващи съответно кратки интервенции и представянето на
норвежкия опит в лечението и превенцията на зависимостите в затворите. Малко по-ниско е
оценен модула за Мотивационното интервюиране (вж. Фигура 2).
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Фигура 1
Фигура 2. Цялостна удовлетвореност на служителите от МЛС от проведените обучения
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Във връзка с оценка на крайния резултат от обученията по отношение промяна в продуктивност
на работното място и качество на живота, бе изготвен специален въпросник с общо девет
въпроса, който да обхване две нива: промяна на ниво поведение и промяна на ниво
продуктивност и качество на живот на служителите. Въпросите за оценка на промяната на ниво
поведение се фокусират върху това дали участниците използват придобитите нови знания, както и
как участниците прилагат информацията. Най-общо тези въпроси целят да оценят дали
обучението има положителен ефект върху нагласите, уменията и ефективността на работата в
резултат на трансфера на знания чрез предоставеното обучение на работното място. Въпросите за
оценка на промяната на ниво резултат се фокусират върху това дали обучението е довело до повисока продуктивност, подобрено качество на живот, по-висока мотивация и удовлетворение от
работата.
Въпросникът беше попълнен от общо 30 човека от взелите участие в обученията проведени на
територията на трите места за лишаване от свобода. Тук трябва да се отбележи, че въпреки
детайлната инструкция към всички изследвани лица, много от тях попълват въпросника формално
и избирателно, което трябва да се има предвид при анализа на събраните данни. Част от
причините за това са, че оценката съвпада по време с извършени съкращения сред служителите
на МЛС и напрежение от дебатирането на нов закон, който цели отнемане на привилегии и
промяна на категорията на труд.
Данните от анализа на въпросника показват, че по отношение на използването на информацията
от дискутираните по време на обучението теми, методи и инструменти - 7% от участниците са
заявили, че са използвали елементи от наученото в ежедневната си работа в рамките между 76%
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и 100% от предоставената им информация. 33% от участниците са заявили, че са използвали
елементи от наученото в ежедневната си работа в рамките между 51% и 75% от предоставената
им информация. 30% от участниците са заявили, че са използвали елементи от наученото в
ежедневната си работа в рамките между 26% и 50% от предоставената им информация. 27% от
участниците са заявили, че са използвали елементи от наученото в ежедневната си работа в
рамките между 1% и 25% от предоставената им информация. 3% от участниците са заявили, че не
са използвали елементи от наученото в ежедневната си работа.
Фигура 3. Ако вземете предвид цялото обучение, колко процента от дискутираните теми, методи и инструменти
използвате във вашата работа днес?

7% 3%
27%
33%

30%

0%

1-25%

26-50%

51-75%

76-100%

Участниците също така са оценили и до каква степен са научили нещо ново за тях, което след
това са приложили на практика. При това 47% от участниците са заявили, че са научили нещо
ново и са го използвали в практиката си, като това е довело до ценни резултати за тях. Други 27%
от участниците са заявили, че са научили нещо ново и са го използвали в практиката си – като все
още не са видели резултати от използваните знания. 23% от участниците са заявили, че са научили
нещо ново и са го използвали в практиката си, но не са имали възможност да приложат наученото,
а 3% от участниците не могат да определят. Като цяло 97% от участниците са заявили, че са
научили нещо ново от проведените обучения.
Фигура 4. Кое от петте твърдения изброени по-долу, най-добре съответства на опита който сте имали откакто вие сте
участвали в обучението?
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Научих нещо ново и го използвах в практиката си но все още не е довело до ценни резултати.

27%

Научих нещо ново и го използвах в практиката си това доведе до някои ценни резултати.

47%

Научих нещо ново, но все още не съм имал/а
възможност да го използвам на практика.

23%

Не знам
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Служителите на МЛС бяха помолени също така да оценят кой специфичен ефект от
предоставените обучения е имал най-голямо значение или влияние за тяхната работа. Бяха
предоставени осем различни показатели, по които те да определят дали обучението е имало
съществено значение за позитивна промяна. При това 62% от служителите са споделили, че
обученията са били от голямо значение за подобрение на техните резултати и ниво на изпълнение
на работното място, 54% са посочили същественото значение на придобитите нови и по-добри
методи за работа. Също така 47% са споделили за важността на обучението за подобреното
качество на работата, 40% за добавените специализирани познания и разбиране. 38% са
посочили, че обучението е имало голямо значение за повишеното им себепознание, 37% за подобрата ефективност на работа, 34% за подобрените им умения за консултиране, а 18% са
отбелязали значението на обучението за вдъхновение и енергия за работа.
Фигура 5. Кои специфичен ефект или ефекти беше от голямо значение за вас във връзка с обучението?

Подобрени резултати и ниво на изпълнение

62%

Придобитите нови / по-добри инструменти и
методи

54%

Подобрено качество на работата

47%

Добавени специализирани познания и разбиране

40%

Повишено себепознание

38%

По-добра ефективност на работата

37%

Подобрение на поведение, например в
консултиране и т.н.
Предоставило е вдъхновение и енергия за понататъшно развитие

34%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Анализът на изложените данни показва, че обучението е допринесло за повишаването знанията и
уменията на участващите в него. В допълнително предоставената обратна връзка под формата на
отворени въпроси относно цялостните им впечатления, участниците споделят, че обучението е
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имало ефект върху тях поради няколко причини: 1) Професионализма на обучителите от всичките
четири модула; 2) Предаването на информация по достъпен начин; 3) Придобиването на нови
методи за работа, което ги прави по-ефективни; 4) Цялостен и систематизиран подход на работа;
5) Придобиването на нова информация, която е актуална за тях в ежедневната им работа.
В затвора в Пловдив двама от участниците споделят, че коренно са променили нагласата си в
работата си с хора зависими към психоактивни вещества. Те споделят за намаляване на
напрежението и стреса по време на работа и повишаване на ефективността си. В Поправителен
Дом Бойчиновци всички участващи определят обучението като особено полезно. Обучението е
имало голямо влияние върху тях, като им е показало ги е информирало относно това как да бъдат
по-ефективни в работата си с подрастващи. Някои от участниците споделят, че се притесняват при
воденето на групите при модула посветен на намаляването на вредите от употреба на наркотици.
Опасенията им са свързани с това, че давайки информация относно психоактивни вещества, по
този начин могат да събудят любопитство в подрастващите и така да ги подтикнат към употреба.
На противоположното мнения бяха участниците в Плевен, които изразиха мнението, че биха
продължили работата с групите свързани с намаляването на вредите от употреба на наркотици и
след приключването на този проект.
Всички участници са единодушни, че имат нужда от продължаващи обучения свързани с
поддържането на придобитите умения и надграждането им. В заключение от проведените
интервюта, може да се направи извода, че участниците имат мотивация да продължат да прилагат
елементи от наученото самостоятелно и след приключване на проекта. Притеснителен е фактът,
че има вероятност придобитите умения и познания от служителите на МЛС да бъдат загубени
поради политико-икономическите условия и липсата на инвестиции в пенитенциарната система.
Значителен брой от анкетираните служители споделят своето „огорчение от системата“. Двама
преминали всичките модули бяха съкратени преди края на проекта, а служителите в Бойчиновци
се притесняваха от неяснотата относно бъдещето на тяхната институция предвид новите реформи
и голяма част от персонала мисли за други професионални пътища.
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Ефективност на обученията и практическо приложение на
получените знания от лишените от свобода
Ефективността на обученията сред лишените от свобода беше оценена на базата на подход в две
стъпки. Първата стъпка включва оценка на промяната на нивото на информираност на лицата
включени в обучението и се основава на входяща и изходяща анкета покриваща темите от
обучителните модули. Втората стъпка се базира на дълбочинни интервюта с 33 лишени от
свобода и служители на МЛС, които целят да съберат обратна връзка относно това дали са
настъпили конкретни позитивни промени в поведението на лицата обхванати от обучението.
Допълнително бяха интервюирани по един служител във всяко от МЛС и бяха анализирани и
кратки анкети с обратна връзка попълнени от всички участници в тренингите.

Сравнителен анализ на входящите и изходящите анкети
Сравнителният анализ на входящите и изходящи анкети е изготвен върху извадка от 30% от
попълнените анкети. Анализът като цяло показва, че познанията по разглежданите теми не са на
достатъчно добро ниво при входящата анкета и леко се повишават в изходящата. Правилните
отговори във входящата анкета са 1163 от 2100 възможни, а при изходящата са 1334 от 2100
възможни. Съпоставката на измерените нива на информираност при входящата и изходящата
анкета показва, че е налице 8,1% повишение на знанията сред лицата лишени от свобода
преминали през обученията (вж. Фигура 16).

Фигура 6. Ниво на информираност сред лишените от свобода при започване и завършване на обученията.

входящи

изходящи

47%
53%

По отношение на темата, към която ИЛ са заявили най- голям интерес „Наркотици, прием и
свръхдоза“, съотношението е 541 правилни, към 615 неправилни отговора от възможни 945
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правилни. Данните показват ръст в нивото на информираност от 7,9% (вж Фигура 7). Темата за
наркотиците вероятно е предизвикала най-висок интерес поради рядкото говорене за проблема
по принцип, както и поради разпространението им в престъпните среди. Това е и темата, в която
са използвани най-много интерактивни методи за обучение, които са особено високо оценени във
всички групи.
Фигура 7. Информираност по отношение наркотици при входящи и изходящи анкети.

57,20%
65,10%

водящи

изходящи

Темата, която е поставена на второ място по интерес сред изследваните лица е „Сексуално
предавани инфекции“, където разликата е 221 правилни отговора при входяща анкета срещу 267 в
изходяща анкета, при възможни 420 правилни отговора. Анализът на данните показва повишение
на знанията в групата с 11% (вж. Фигура 8). Немалка част от участниците в обученията не са
употребявали наркотици. Логично, темата която представлява по-сериозен интерес за тях е
свързана със сексуално предаваните инфекции. Почти всички интервюирани заявяват, че са
научили много и че са се замислили за начините за предпазване от подобни инфекции. Основната
част от лишените от свобода заявяват, че са променили нагласите си във връзка с тази тема, и са
склонни в бъдеще да използват средства за предпазване. Оказва се, че лишените от свобода полесно възприемат информация, която касае всички и имат проблеми с обсъждането на социално
неприемливи теми, каквато е темата за наркотиците.
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Фигура 8. Информираност по отношение сексуално предавани инфекции.

52,60%
63,60%

входящи

изходящи

Третата тема покрита в рамките на обученията е свързана с ХИВ и хепатит. От възможни 420
правилни отговора, ЛС са отговорили правилно на 194 във входящата анкета и на 251 в
изходящата, т.е. налице е ръст в информираността с 13,6% (вж. Фигура 9). Независимо, че темата е
поставена на предпоследно място като интерес, тя показва най-високо повишение на знанията. По
време на интервютата част от ИЛ споделиха, че са научили нови и интересни неща за предаването
на хепатит С и ХИВ. Голям интерес е предизвикал факта, че е възможно заразяване при
татуировка, при ползване на чужда самобръсначка, при ползване на „резец“.
Фигура 9. Информираност по отношение хепатит и ХИВ.

46,20%
59,80%

входящи

изходящи
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Последният модул е „Туберкулоза“, като от 315 възможни правилни отговора - при входящата
анкета правилни са 207, а при изходящата 201. Тоест анализът на данните от анкетите показва
влошаване на резултатите при изходящата анкета. Възможно обяснение е, че информацията в
обучителния модул е поднесена твърде сложно и объркващо за лицата и те не са разбрали
темата. Възможно е и да се дължи на определени недостатъци на използвания въпросник за
оценка.

Обратна връзка от лишените от свобода в Плевен
В МЛС-Плевен бяха интервюирани 14 лишени от свобода, като петима са с история на употреба на
наркотици, а 9 без такава. При интервюирането на лишените от свобода, силно впечатление
прави, че част от тях нямат никакви познания по темите, които са разглеждани в курса. Митовете
за заразяване с ХИВ не са разрушени, а знанията са на изключително ниско ниво. Като цяло
групата на лишените от свобода в Плевен е на много ниско образователно ниво, повечето са
неграмотни и нямат почти никакъв опит с придобиване на нови знания. Съществува огромно
класово разделение в МЛС - тези с по-добри социални умения масово не комуникират с
представителите на другата група (неграмотни и роми). Хората, които са употребявали наркотици
заемат най-ниското ниво в тази импровизирана социална йерархия и са подлагани на
непрестанни подигравки, отблъскване и неглижиране от останалите лишени от свобода и найвече от ниско образованите и неграмотните, които боравят с готови, заучени стереотипи.
Шестима от интервюираните лишени от свобода заявяват, че са променили нагласите си след
обучението и че са доволни от формата на провеждането му (служител на МЛС и външен
обучител). Независимо от това в интервюиращите остана усещането, че с тези твърдения по-скоро
търсят одобрение, а не че реално са достигнали някаква промяна. Все пак, основните теми, които
са предизвикали интерес в групата са: 1) употребата на наркотици и прием – посочена като
значима от четирима от интервюираните; 2) риск от свръхдоза и сексуално-предавани инфекции –
посочени като значими от трима; 3) хепатити и туберкулоза – посочени като значими от двама
участници в обученията.
Една част от лишените от свобода споделят, че особено ценно за тях е, че са се запознали с
външни хора. По-малка част от интервюираните определено са били слабо мотивирани и дори не
могат да си спомнят имената на обучителите или поне начина, по който изглеждат.
Един от най-сериозните успехи на обучението е, че доста от интервюираните лица са разбрали за
риска от предаване на кръвно-преносими инфекции при правене на татуировки и заявяват, че са
склонни да прекратят тази практика. Наред с това, при обратната връзка лишените от свобода
заявяват, че обучението трябва да се адаптира към нуждите на неграмотните, като се използват
много повече видео и картинни материали.
Като пропуск при провеждането на обучението в Плевен следва да се отбележи, че някои модули
не са постигнали зададените цели. Така например при представянето на темата за свръхдоза е не
е обяснено ясно каква е целта на видео материала, който е излъчван в повечето групи. Поради
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това значителен брой от участниците са останали с впечатлението, че той им показва начините за
прием на наркотици и последствията от тях, а не са обърнали внимание на животоспасяващата
поза, което е целта на материала. Възможна причина за това може да е фактът, че обучението в
Плевен стартира най-рано и е вероятно хората да са забравили част от информацията през
изтеклите няколко месеца. Друга възможна причина може да се потърси и в недостатъчния акцент
върху този елемент при първоначалните обучения на обучителите, поради което самите
обучители да не са разбрали добре смисъла на материала.
По отношение на условията, които трябва да се подобрят в затвора, преобладаващото мнение е,
че зависимите трябва да са отделени от останалите лишени от свобода. Голяма част от
интервюираните също така заявяват, че трябва да се направи клиника за зависими в затвора и да
има лечение за зависимости. Според тях, следва да се помага на зависимите да спрат употреба и
да има повече грижа за тях. Други предложения в същата насока са в затвора трябва да има
обучения по различни здравни теми, както и повече курсове за занаяти.
Наред с лишените от свобода, беше интервюиран и ръководителя на сектор „Социална дейност и
възпитателна работа“. Служителят сподели, че в началото са подходили доста скептично към
проекта, тъй като нямат добър опит от работата си с НПО. В процеса на работа обаче е променил
личното си мнение. Според него обученията са били полезни за колегите му и те като цяло са
удовлетворени. Особено интересна за тях е била възможността да се срещнат с представители на
норвежките институции за изтърпяване на наказанията. Високо оценява факта, че са осъществили
добри работни отношения с местното НПО. Според него е по-добре обученията да се
осъществяват само от НПО, без участието на служители на МЛС, които са крайно натоварени, а
това е допълнителна дейност към основните им задължения. Също така изказа мнение, че ако
социални работници на МЛС трябва да водят подобни обучения, то би следвало те също така да
получат и допълнително заплащане за тази дейност.
Независимо, че опита на норвежките партньори им е направил силно впечатление,
интервюирания се изказа срещу раздаването на игли и спринцовки в МЛС: „Не стига, че сме се
превърнали в социално предприятие, остава и наркотици да им раздаваме.“ Споделеното
мнение показва, че очевидно някои от представителите на МЛС са останали са с грешно
впечатление, че идеята на проекта е да се промотира раздаването на консумативи за
инжектиране.
По отношение на самите обучения, интервюирания сподели, че намира предложената методика
на добро ниво, като също така му е допаднал начина на преподаване, който е достъпен и
разбираем за лишените от свобода. Нещо повече, според него има промяна в поведението и
нагласите сред част от лишените от свобода, които са поискали да си направят тестове за кръвнопреносими инфекции след обучението. Същите са имали тази възможност при влизането се в
затвора, но са се отказали. Сред най-интересните теми според него е била предпазването от
полово-предавани инфекции и използването презервативи.
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В затвора в Плевен до момента е имало 12-стъпкова програма, осъществена от ГДИН. Не са имали
НПО-та, които да работят по тези проблеми. Скоро представители на организацията „Анонимни
алкохолици“ са направили връзка с тях и планират общо представяне на програмата и
евентуалното й стартиране.

Обратна връзка от лишените от свобода в Пловдив
В Пловдив бяха проведените интервюта с 13 лишени от свобода, от които 6 са с история на
употреба на наркотици, както и с ръководителя на сектор „Социална дейност и възпитателна
работа“. Данните от интервютата показват, че най-силен интерес предизвиква темата свързана с
нивото на употреба на наркотици през живота на лишените от свобода. Интервюираните найобщо се разделиха на две групи, като в групата на употребявалите най-сериозен интерес са
предизвикали темите за наркотиците, безопасната им употреба и свръхдозата. Другата група
интервюирани са заявили по-голям интерес към темите свързани със сексуално-предаваните
инфекции и туберкулозата.
Независимо от заявените интереси, немалка част от лишените от свобода споделят за повишен
интерес към темите свързани с наркотиците и свръхдоза, част от тях имат близки и приятели,
които употребяват и това обуславя интереса към темата. Четирима интервюирани лица са
заявили, че темите за туберкулоза и хепатити са били особено полезни, а двама са обърнали
особено внимание на темите свързани с ХИВ и кръвно-преносими инфекции.
Една от основните цели на проекта е да създаде предпоставки за промяна на рисковото
поведение сред лишените от свобода. Шестима от интервюираните са заявили, че има промяна в
нагласите им и планират да променят поведението си след излизане от затвора. Ангажираността
на участниците в обучението се потвърждава и от значителното количество участници в
обученията, които впоследствие са обсъждали темите с други ЛС, които не са били част от
обучението. Петима от интервюираните са споделили, че са разисквали част от обсъжданите теми
с други лишени от свобода, като един от тях дори е направил импровизирано обучение по темата
за хепатит С.
Седем от интервюираните поставят на първо място темата за наркотиците и приема им,
превенцията на свръхдоза е била много интересна за петима, като един от тях е използвал
получените знания при реален случай на свръхдоза в затвора. Почти всички интервюирани лица
одобряват модела на работа, в който обучителите са представители на външна организация и на
служител в затвора. Двама смятат, че ще е по-добре тренинга да се води само от представители на
външна организация.
По отношение на подобренията, които лишените от свобода смятат, че трябва да се направят в
МЛС, най-масово е мнението, че трябва да има много повече и по-подробни курсове по
разглежданите теми. Три от лицата са споделили, че е добре да има и курсове за превенция на
започването на употребата на наркотици, защото част от лишените от свобода започват да
употребяват в затвора, без да разполагат с никаква информация. Един от интервюираните
сподели, че според него е важно в МЛС да се правят периодични изследвания за туберкулоза, а
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повечето са недоволни от качеството на здравната грижа в затвора. Няколко човека споделят
мнение, че в затвора трябва да има различни възможности за лечение на зависимости –
включване в терапевтични групи или насочване към терапевтични общности, както и
субституиращо лечение (метадон). Има и мнение, че наркотиците не трябва да бъдат допускани в
МЛС, хигиената трябва да се подобри, законодателството трябва да се промени (високи глоби за
престъпления свързани с наркотиците, вместо ефективни присъди).
Освен лишените от свобода, беше интервюиран и ръководителя на сектор „Социална дейност и
възпитателна работа“ в МЛС-Пловдив. Той сподели, че е имало е сериозен интерес към
предоставените обучения от участниците и реален интерес към темите. За МЛС-Пловдив е било
особено ценно, че външни експерти са влезли в затвора. По думите му - след провеждането на
първата група - „информацията е летяла“ по коридорите. Според него за добрия прием на самите
обучения е допринесъл и фактът, че лишените от свобода са имали възможност не просто да
общуват с външни експерти, но и форматът на обученията – включително кафе-паузите, тъй като
участниците са приели особено добре този жест. Според интервюирания това е проблем за
подобни мероприятия в МЛС, защото институцията не може да си позволи безплатни напитки по
време на техните обучения.
По отношение на съдържанието на самите обучения, служителя изрази мнение, че те са били
задълбочени, като особено ценна е възможността да се оборват различни митовете сред
лишените от свобода. В институциите за изтърпяване на наказания често има липса на лични вещи
и немалка част от лишените от свобода са склонни да ги разменят. Така например информацията
за възможността за заразяване с ХИВ със самобръсначка е била много впечатляваща за лишените
от свобода.
Самата методика и нивото на предаване на материала според него е била подходяща за хората в
МЛС- Пловдив, включително и за участниците с по-ниско или никакво образование.
Интервюирани също така се изказа положително, че не е имало изискване участниците да са само
употребяващи наркотици. Все пак според него, за да са по-ефективни подобни обучения е добре
социалните работници на МЛС да да правят подбор на участниците, т.е. да ги групират
предварително според различните заявени потребности. Мултимедийните презентации са
допаднали много на лишените от свобода, а обучителите от НПО са били много високо
мотивирани и благодарение на това са успели да мотивират и лишените от свобода.
В МЛС-Пловдив, служителите са решили и те да се включат при воденето на обученията, което е
подпомогнало за доброто протичане на обученията. Опитът в работата на терен на
представителите на неправителствената организация е бил голям плюс, защото обучителите са
познавали част от лишените от свобода. Като цяло служителите на МЛС и експертите от НПО са се
сработили добре и оценяват обучението като много полезно.
Според интервюирания основната трудност, с която се сблъскват при реализацията на обученията
е забавянето на началото на обученията, но впоследствие тя е била успешно преодоляна. Нещо
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повече – налице са подобрени отношения между МЛС-Пловдив и местната НПО-то, с което преди
това са имали известни търкания.
По отношение крайния резултат от проведените обучения сред лишените от свобода,
интервюирания заяви, че вижда известна положителна промяна в нагласите но лишените от
свобода по отношение на обхванатите в обучението теми, но не и в поведението им. Според него
условията в затвора не позволяват значителна и бърза промяна в поведението на лишените от
свобода.
При всички случаи според него подобно – толкова подробно и всеобхватно обучение не е
правено, а има нужда от такива. Досегашният им опит с неправителствени организации включва
предишни инициативи на БАСП, които са правили тестуване и консултиране за Хепатит С и „Майки
срещу дрогата“, които са водели нещо като групови сесии за употребяващи наркотици в рамките
на 28 срещи (14 седмици).

Обратна връзка от лишените от свобода в Поправителен Дом Бойчиновци
В Бойчиновци бяха проведени пет интервюта с лишени от свобода, както и едно интервю със
служител на поправителния дом. Общото наблюдение от интервюираните лишени от свобода е,
че всички те трудно споделят личен опит за употребата на вещества. Наред с това споделят, че
нивото на презентациите по-време на обученията е твърде високо за тях, тъй като голяма част от
тях са неграмотни. Прави впечатление, че интервюираните бързо губят интерес и трудно спазват
правила. Повечето от тях споделят, че по-лесно възприемат информация под формата на филми,
клипове и игри, както и че предпочитат опростени презентации. Прави впечатление, че
различните обучители са обръщали по-сериозно внимание на различни теми, като при различните
групи различни теми са събрали най-силен интерес.
Интервюираните лишени от свобода споделят, че най-силно впечатление им е направила темата
за наркотиците и свръхдозата - вероятно заради видеото, което се ползва по време на сесията.
Мнозинството от тях признават за употреба на наркотици преди влизането в поправителния дом,
като очевидно наркотиците са част от живота им навън. На второ място по значимост са посочили
обучителните модули за ХИВ/СПИН и сексуално-предавани инфекции. Най-много участници са се
впечатлили, че трябва да ползват презерватив при секс. Голяма част от интервюираните споделят,
че никога не са ползвали презерватив преди.
Събраната информация по време на интервютата показва, че мнозинството от лицата заявяват, че
са променили нагласите си и са готови да ползват презерватив. Също така заявяват, че няма да
продължат с употребата на наркотици след излизането от поправителния дом. Всички
интервюирани лица изказват мнение, че трябва да има повече и по-продължителни обучения по
темата за употреба на наркотици. По думите на единия от участниците: „По-дълъг курс ще
промени поведението на другите момчета“.
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Повечето от интервюираните заявяват, че са коментирали темите от обучението с другите лишени
от свобода и те също са проявили силен интерес. Наблюдава се сериозно разделение между
момчетата, които са с по-висок социален статус и останалото мнозинство. Първите отказват да
комуникират с вторите и не поддържат никакви отношения. Двама от интервюираните планират
да напуснат страната веднага след излизане от поправителния дом.
Форматът на самите обучения също среща значително одобрение. Повечето лишени от свобода
харесват идеята да има външни обучители, които са по-добре запознати с темите. Все пак, един от
интервюираните сподели, че предпочита да говори само пред възпитател и не се чувства
комфортно при комуникация с непознати. Като цяло всички участници заявяват, че са доволни от
обучението, като оценяват високо предоставените обучения
Наред с лишените от свобода, беше интервюиран и служител на ПД-Бойчиновци. Според него
най-значим интерес у всички участници предизвиква темата за наркотиците, въпреки че
обучителите са успели са да повишат интереса и по другите теми, като са свалили филмчета за
отделните заболявания.
Самите обучения са изиграли положителна роля за промяна на нагласите на лишените от свобода.
Започнали са да мислят по въпросите, засегнати по време на обученията. Задавали са въпроси
относно различните заболявания и след приключване на групите. Особено силно са били
впечатлени от многото варианти за заразяване със сексуално-предавани инфекции, което ги е
накарало да заявят желание да ползват презервативи в бъдеще. По отношение на наркотиците в
началото на обучението, участниците са били с нагласата „Ще си ползвам“, но впоследствие са
започнали да се замислят по въпроса.
Сред основните трудности, с които се сблъскват възпитателите от ПД-Бойчиновци по време на
обученията, са свързани с ниското образователно и социално ниво на лишените от свобода.
Според служителя препоръчително е допълнително да се адаптира методиката, така че
материалът да е по-достъпен. Преди всичко има нужда да се изработят подходящи филмчета и
комикси. Заявява нужда от периодични обучения за служителите на ПД-Бойчиновци от експерти
от НПО, от допълнителна литература по темите, игри, плакати, и други помощни материали.
Досега служителите никога не са получавали обучения по обхванатите теми.
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Ефективност на взаимодействието между местата за лишаване от
свобода и неправителствените организации
Оценката на ефективността при взаимодействието между МЛС и неправителствените организации
обхваща 23 служители на МЛС и 9 служители на НПО. От представителите на МЛС - 10 са социални
работници от МЛС-Пловдив, 10 от МЛС-Плевен и 12 от ПД-Бойчиновци. Представителите на
системата за изтърпяване на наказания са преобладаващо с дълъг професионален стаж, като 62%
са работили над 6 години (вж. Фигура 10).
Фигура 10. Професионален опит на изследваните лица:

От колко време работите на настоящата си
длъ ж ност

3%
13%

По-малко от 1 година;

40%

Между 1 и 2 години;
22%

Между 3 и 5 години;
Между 6 и 10 години;
Повече от 10 години.

22%

По-голямата част от служителите на МЛС са се сблъсквали с употребата на наркотични вещества в
МЛС, като най-често участниците споменават за случаи свързани с употреба на канабис и
амфетамини и сравнително по-рядко за случаи, свързани с употреба на хероин, метадон или
метамфетамини (вж. Фигура 11). Възпитателите от ПД-Бойчиновци, работещи с непълнолетни
посочват като най-често срещано вещество марихуана, “по-скоро често” - амфетамини, а като поскоро “рядко” метамфетамини. Няма посочена употреба на хероин и метадон сред
непълнолетните.
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Фигура 11. Разпределение на случаите, с които са работили през последните 12 месеца, разделени по вещества:

Професионалистите са работили с най-много случаи на употреба на канабис – 60%, като около 48%
от тях са в групата на непълнолетните. Случаите на работа по повод употреба на амфетамини са
около 47%, а тези на хероин – около 23%. Посоченият процент на работа по повод употреба на
хероин е идентифициран само за работещите с пълнолетни лица, а на случаите на употреба на
метамфетамини – около 11,5 % е идентифициран само в групата на непълнолетните.
Служителите от МЛС споделят, че имат опит от работа с неправителствени организации, като само
за последните 12 месеца МЛС-Пловдив е бил посетен 3-5 пъти от представители на различни НПО,
МЛС-Плевен над 10 пъти, а ПД-Бойчиновци – над 15 пъти. В повечето случаи основна цел на
посещенията на НПО е била работа с лишени от свобода, но в големия брой от случаите целите са
били свързани с обучение на персонала.
По отношение проект „Здравно обучение за социален просперитет“ над 53% от интервюираните
са посочили, че предоставените обучения са били по-скоро ефективни. Над 34 % споделят, че са
ефективни, а около 10% - че са много ефективни (вж.

Фигура 12)
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Фигура 12. Оценка на проведените обучения по проект “Здравно обучение за социален просперитет”
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Нещо повече – 31,25% от лицата споделят, че вече използват често материали и техники,
предоставени по-време на обученията. Други 31,25 % посочват, че са използвали над 5 пъти
такива материали или техники, а 25 % - поне 2-3 пъти (Фигура 13). В коментарите, изследваните
лица споделят, че най-често използваните от тях техники са тези на мотивационното
интервюиране и кратки интервенции.
Фигура 13. В последните 6 месеца колко често използвахте в практическата си работа материали/ техники/
интервенции от тези, предоставени Ви на обученията:
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Ефективността на взаимодействието между НПО и МЛС взаимно се оценява като по-скоро
ефективна. Според преобладаващото мнозинство от представителите на МЛС взаимодействието
между тях и НПО по-проекта е била ефективна. Така например 21% смятат, че взаимодействието е
било много ефективно, според 55% - по-скоро ефективно. Малък брой от служителите са оценили
като недостатъчно ефективно това взаимодействие (вж. Фигура 14).
Фигура 14. Ефективност на взаимодействието между НПО и МЛС
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В коментарите, представители и на двата вида организации споделят, че направените
професионални контакти, споделянето
и обмяната на професионален опит, повишават
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ефективността на тяхната работа по отношение лишените от свобода. От отговорите е видно и
взаимно признаване на авторитета и уважение към професионалната работа на всеки, като
служителите на НПО споделят, че представителите на МЛС познават добре системата и
съществуващите начини за подпомагане на лишените от свобода, а служителите на МЛС споделят,
че научават много нови и практически полезни неща от взаимодействието си със служителите на
НПО.
Аспектите на работа на НПО, които служителите на МЛС оценяват като сравнително ефективни са
груповата работа и обучения за придобиване на професионални умения, които са реализирали за
лишените от свобода. Аспектите на работа на НПО, които служителите на МЛС оценяват като
сравнително неефективни са: краткосрочност на дейностите и респективно проектите, по които се
работи, липсата на ресоциализация и намиране на работа за лишените от свобода след
изтърпяване на наказанието. Споменава се и разминаването на работата на НПО с реалните
проблеми при лишените от свобода и непознаване на спецификата на целевата група.
Интересен е фактът, че служителите на МЛС възприемат дейности като ресоциализацията и
социалната реинтеграция на лишените от свобода като ангажимент и отговорност на
неправителствения сектор, а не на държавата. Същото важи и за реализирането на социални и
здравни интервенции с лишените от свобода в местата за изтърпяване на наказанието, за които
отговорността отново се прехвърля върху неправителствения сектор.
По отношение на въпроса дали откакто представители на НПО работят в МЛС се наблюдават
промени в поведението и състоянието на лишените от свобода, около 50% от отговорите на
служителите от МЛС клонят към това, че по-скоро няма промени в поведението на лишените от
свобода, но също така прави впечатление и, че над 30% от професионалистите считат, че има
позитивни промени най-вече по отношение на подобряване на социалното функциониране и
подобряване на комуникацията им с лишените от свобода (вж Фигура 15).
Фигура 15. Какви промени са налице в поведението и състоянието на лишените от свобода откакто представители на
НПО работят в МЛС? (служители на МЛС)
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Служителите на НПО от своя страна считат, че основните позитивни промени са свързани с
подобряване на физическото състояние на лишените от свобода. По-рядко се посочват промени
като намаляване на опитите за употреба на психоактивни вещества и подобряване на социалните
взаимоотношения със служителите в МЛС (вж. Фигура 16).

Фигура 16. Какви промени са налице в поведението и състоянието на лишените от свобода откакто представители на
НПО работят в МЛС? (служители на НПО)
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50% от служителите на МЛС оценяват като по-скоро позитивни промените, настъпили в тяхната
работа, откакто представители на НПО работят в тяхната институция. Приблизително 40% ги
оценяват като много позитивни. Между 10 % и 20% не считат, че са настъпили промени в тяхната
работа. (вж Фигура 178).
Фигура 17. Промени в работата на служителите на МЛС
Промени в работата на служителите от МЛС
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Мнението и на двете групи професионалисти (и от НПО, и от МЛС) е, че приблизително около 1015 % процента от клиентите, с които НПО работи в МЛС ще променят поведението си по
отношение на употребата на наркотични вещества, а между 5 и 50% от тях отново ще извършат
престъпление, свързано с употреба на наркотици. Отговорите на въпроса какво най-много липсва
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или се нуждае от промяна по отношение на услугите (социални, психологически, здравни,
образователни), предоставяни в МЛС на лишените от свобода и двете групи професионалисти
дават разнообразни отговори, като най-често посочените са:
а) подготовка за напускане на МЛС и социална и психологическа подкрепа след излизането на
свобода
б) социална работа вътре в МЛС
в) предоставяне на здравни услуги
г) образователни дейности и дейности за получаване на професионална квалификация за
лишените от свобода (както вътре в МЛС, така и след тяхното напускане
д) по-добри битови условия
е) превантивна работа с подрастващите
В описанието на основните силни и слаби страни на взаимодействието между НПО и МЛС, прави
впечатление, че мненията на служителите на НПО и тези на МЛС съвпадат по отношение на
силните страни, но коренно се различават по отношение на слабостите и проблемите. Всички
посочват като силни страни наличието на подкрепа и доверие, както и работата в екип и обмена
на професионален опит. НПО виждат като слаби страни недоброто отношение към лишените от
свобода и трудното осъществяване на промени в нагласите и поведението на служителите на
МЛС. От своя страна служителите на МЛС виждат слабите страни в епизодичността на подобни
интервенции, възлагането на повече и допълнителни задължения върху самите тях и
недостатъчния диалог (вж Таблица 1).

Таблица 1. Силни и слаби страни на взаимодействието между МЛС и НПО.
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Препоръките за подобряване на взаимодействието от страна на служителите от МЛС към
представителите на НПО са: даване на обратна връзка за резултатите от реализираните проекти и
дейности; повече комуникация при реализирането и планирането на дейностите; по-дългосрочно
ангажиране с дейности по отношение на лишените от свобода. Препоръките на служителите от
НПО към системата на МЛС като цяло за подобряване на взаимодействието са свързани основно с
улесняване на достъпа до лицата лишени от свобода. В тази връзка и служителите на НПО
посочват, че е необходимо да се променят вътрешните правила на МЛС с цел осигуряване на полесен и респективно по-регулярен достъп до клиентите лишени от свобода. Това обаче не се
споделя от служителите на МЛС, които не считат, че вътрешните правила по отношение на
достъпа се нуждаят от промяна.
Посочените области и услуги, които НПО не покриват с работата си в МЛС и според двете групи
служители са в областта на здравеопазването, социалната работа, образователната и
професионалната квалификация на лишените от свобода. На въпроса дали присъствието на
служители на НПО в МЛС подобрява климата и взаимоотношенията в МЛС (както за лишените от
свобода, така и за персонала) 68% от анкетираните отговарят с “не”. Това се дължи на
възприемането, че с влизането си в МЛС, НПО реализират проекти, чрез които се издържат, а за
служителите на МЛС остават единствено повече работни ангажименти, които възпрепятстват
ежедневната им работа и поради това повишават напрежението сред персонала. Все пак 32%
отговорят с “да” като визират, че влизането на външни хора в МЛС повишава духа и
разнообразява ежедневието на лишените от свобода.
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Заключителни изводи и препоръки
Лишените от свобода са една от социалните групи в България, която се характеризира с голям
риск от широк кръг социално-значими заболявания –сексуално- и кръвно-преносими инфекции,
ХИВ, туберкулоза. Здравният риск допълнително се утежнява от редица фактори като голям брой
зависими към наркотици лица, нисък образователен статус и слаба здравна култура. Всички тези
фактори изправят българската пенитенциарна система, която дълги години страда от хронично
недофинасиране и лоши материални условия, пред нови предизвикателства. Проект „Здравно
обучение за социален просперитет“ се опитва да отговори на тези потребности, като предлага и
пилотира модел за изграждане на капацитет в МЛС за предоставяне на специализирани обучения
със здравна насоченост, както към служителите на МЛС, така и към самите лишени от свобода.
Развитият модел включва засилено партньорство с неправителствените организации работещи по
тези здравни теми в последните над 15 години.
Направената оценка на дейностите показва, че така разработеният модел успява да осигури
ефективен трансфер на знания както към служителите на МЛС, така им към самите лишени от
свобода и така да допринесе за позитивна промяна на техните нагласи и донякъде на техните
поведенчески практики. Наред с това проектът допринася за изграждането на работещи
взаимоотношения между МЛС и НПО.
Налице е сравнително висока удовлетвореност от обученията у всички обхванати служители на
МЛС, като значителна част от тях споделят че са научили нови неща, които след това прилагат във
всекидневната си работа. Също така, това е довело до подобрение на техните резултати на
работното място и до усвояване на нови и по-добри методи за работа.
Сред лишените от свобода е налице повишаване на нивото на информираност, като особен
интерес предизвикват темите свързани с употребата на наркотици и сексуално-предаваните
инфекции. Високо оценяват предложения формат на обученията и по-специално участието на
външни експерти, интерактивността, използването на видеоматериали и достъпността на
представената информация. Самите служители от МЛС оценяват, че обученията са довели до
промяна на нагласите на лишените от свобода към различни рискови практики. От интервютата,
проведени след провеждането на обученията с лишените от свобода, става ясно, че с голяма част
от тях е била създадена добра връзка, което е спомогнало за по-доброто възприемане на
материала.
Една от основните цели на проект „Здравно обучение за социален просперитет“ е да се изгради
добра връзка между неправителствените организации и представителите на ГДИН. Проведените
интервюта със служители на МЛС, показват, че независимо от първоначалният скептицизъм за
ползите от подобен проект, в процеса на работа са изградени добри работни отношения. И от
двете страни се наблюдава готовност за продължаване на съвместните дейности, не само по
темите разглеждани по настоящия проект, а и принципно съдействие от двете страни. Обучението
по намаляване на вредите насочено към обучителите, получава положителна обратна връзка от
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инспекторите по социални дейности, който са ангажирани в обученията. Те подкрепят тезата, че
това е една силно неглижирана тема, която има сериозно място в МЛС и може да доведе до
подобряване на здравния статус на ЛС.
Основните трудности при реализирането на дейностите по проекта са няколко. На първо място
разликата в начина на функциониране на МЛС и НПО. Институциите за изтърпяване на
наказанията са със строго централизирана йерархична структура, докато неправителствените
организации са по-скоро гъвкави. Тези разлики са в основата на първоначално трудното
сработване. В това отношение натрупания негативен опит на някои МЛС от предишна работа с
други НПО също първоначално създава настроения на мнителност и съмнения в смисъла на
дейностите, но в процеса на работа впоследствие тези проблеми са изгладени и се постига добро
сработване.
Друга трудност произтича от липсата на материална обезпеченост в институциите за изтърпяване
на наказания, която е резултат от хроничното недофинансиране на системата. Периодичните
реформи в сектора са свързани с голям стрес за служителите, включително и несигурност за
работните места. Всичко това поставя под риск устойчивостта на подобни интервенции и загуба на
вече изграден капацитет. Пряко свързана с тези фактори е и високата натовареност на социалните
работници в МЛС, което поражда съпротиви към поемане на допълнителни инициативи и
задължения. Високата професионална заетост на служителите на МЛС не позволява пълното им
включване в процесите и затруднява текущата им работа.
Проектният подход също се оценява от много служители на МЛС като неподходящ, тъй като липса
устойчивост при работата с лишените от свобода. Проблемът е, че проектите обикновено имат
ограничен срок на реализиране, след което няма възможност започната работата и разработените
модели да продължат да се прилагат. В резултат не може да се постигне трайна и значима
промяна в поведението на лишените от свобода.
Като цяло може да се обобщи, че въпреки определени затруднения, дейностите по проект
„Здравно обучение за социален просперитет“ са постигнали поставените цели и могат да се
оценят като ефективни. Налице е удовлетвореност у всички въвлечени страни – както МЛС, така и
НПО и най-вече сред самите лишени от свобода. Нещо повече - налице са позитивни промени в
нивата на информираност и промяна в нагласите на обхванатите в обученията лишени от свобода.
Наред с това проектът успешно е поставил добра основа за сработване и ефективна съвместна
работа между МЛС и НПО.
На основа на събраната и анализирана информация в рамките на направената оценка могат да се
очертаят и основните препоръки във връзка с бъдеще подобни дейности и инициативи в МЛС:
1. Служителите в МЛС, които водят подобни здравни обучения трябва да получават регулярна и
качествена информация по темите. Също така трябва да им бъде предоставена възможност
да се развиват професионално, включително и чрез осигуряване на допълнително
възнаграждение.
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2. Неправителствените организации трябва да положат усилия за поддържане на създадените
добри контакти в МЛС. Целенасочено да се търсят източници на финансиране за
продължаване на дейностите.
3. Да се обърне специално внимание на създаването на добра връзка между обучителите и
лишените от свобода, тъй като това повишава интереса и мотивацията на участниците.
4. Служителите в МЛС съвместно с външните експерти, могат да правят предварителен подбор
на участниците в обучението, като съобразят различните нужди на лишените от свобода
(употребяващи/неупотребяващи, големи разлики в образователния статус). За тази цел е
подходящо обучителните модули да бъдат адаптирани в зависимост от аудиторията.
5. Добре е темите да се представят на по-достъпно ниво, особено тези, които съдържат повече
теоретична информация. Интерактивните методи на обучение се възприемат най-добре от
целевата група.
6. Методологията за оценка трябва да бъде подобрена и адаптирана към възможностите на
лишените от свобода. Добре е да се залага на анкети с отворени въпроси, като те трябва да
бъдат съобразени с образователните нужди на лишените от свобода. Трябва да се отдели
специално време за попълването им.
7. Добре е обучението да бъде по-подробно и по-продължително, което ще повиши
въвлечеността на участниците и ще създаде възможност за повече интерактивост.
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