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АНОТАЦИЯ 

В курса по „Социална работа с групи и общности” са представени следните основни 

теми: характеристики на социалните и несоциални групи, критерии за подбор при формирането на 

малка социална група, групов процес и групова динамика, терапевтични ефекти, видове групи, 

социално влияние и личностова промяна на груповите членове, характеристики на общностите и 

основни закономерности на тяхното функциониране, особености на социалната работа в общности, 

основни политики и етични стандарти на социалната работа с групи и общности. 

 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на дисциплината е да формира знания за това как функционират 

социалните групи и общности като цяло. По-конкретно, студентите трябва: 

 да разбират особеностите на груповия процес и динамика; 

 да имат яснота относно техниките, които могат да използват като водещи на 

групи; 

 да се ориентират в многообразието от видове групи; 

 да разбират същността на социалната работа в общност; 

 да бъдат достатъчно подготвени за практическа работа на базата на актуални 

знания за текущите социални политики, нормативни актове и етични стандарти, 

приложими при групи и общности. 

 

 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Няма изисквания за предварително слушане на други дисциплини. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 
 
Тема 1. Дефиниции и характеристики на социалните и несоциални групи. 

Тема 2. Ефекти и закономерности в несоциалните групи. 

Тема 3.Характеристики на социалните групи – групови норми и групова кохезия. 

Тема 4. Формиране на групи – индикации и контраиндикации за включване. 

Тема 5. Терапевтични ефекти в груповата работа 

Тема 6. Групов процес и групова динамика в социалните групи. 

Тема 7. Модели на груповия процес. 

Тема 8. Ролята на груповия референт. 

Тема 9. Техники на груповия терапевт. 

Тема 10. Видове групи. 

Тема 11. Групи за формиране на специфични умения – умения за самостоятелен живот, социални 

умения, комуникативни умения и пр. 

Тема 12. Групи за самопомощ и подкрепа. 

Тема 13. Групи с терапевтична насоченост. 

Тема 14. Ролята на социалния работник в груповата работа – цели и очаквани ефекти. 

Тема 15. Характеристики на общностите. 

Тема 16. Социална работа с общности. 

Тема 17. Предоставяне на социални услуги в общността. 

Тема 18. Ролята на социалния работник като предоставящ услуги в общността. 

Тема 19. Социални политики и стратегии за интеграция на групи и общности в риск. 

Тема 20. Етични аспекти и на социалната работа с групи и общности. 

 
 

КУРСОВА ЗАДАЧА 
Предлага се списък от индивидуални задачи за всеки студент, които се разработват през 

семестъра.  

 
 

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 Формирането на крайната оценка е на основата на резултатите от изпълнението на 

индивидуалните задачи през семестъра  и положен тест за знания в края на семестъра. 
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