
Професия 
„СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ 
ДЕЙНОСТИ”

Специалност 
„СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА И 
ВЪЗРАСТНИ С УВРЕЖДАНИЯ И 
ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ”

III СТЕПЕН
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СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

КАКВО СЕ 
ИЗИСКВА ОТ 
МЕН?

КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАКВО ЩЕ 
ИЗУЧАВАМ?

КЪДЕ ЩЕ СЕ 
РЕАЛИЗИРАМ?

• Готовност за общуване с клиенти;
• Умение за разбиране и оказване помощ на 
хора с различни социални проблеми;
• Дискретност в отношенията с хората;
• Дисциплинираност за стриктно спазване 
на нормативни актове и разпоредби при 
осъществяване на основните функции.

Проучване битовите, медицинските, финансовите, 
социалните и личностните причини за възникване 
на проблема. Оказване съдействие на клиента 
за получаване на социална, здравна, финансова 
или административна помощ. Проучване 
личностните и социални причини за възникване 
на проблеми в общуването или приспособяването 
на клиента към обществото и подпомагането му за 
неговата ресоциализация.Оформяне на отчетна 
документация за извършената дейност.

Психология, Социология на труда, 
Икономика на социалната защита, 
Социална психология, Психология на 
семейството, Обществено осигуряване, 
Гражданско и административно право, 
Социални организации и общности и др.

В системата за социални грижи (социално подпомагане, 
социален патронаж, социалните заведения – домове 
за сираци, за възрастни и самотни хора, за инвалиди 
и др.), в системата на МВР (детски педагогически стаи, 
трудово-възпитателни училища, места за лишаване от 
свобода), в системата на МОН (интернати, социални 
педагогически интернати, домове за деца и юноши) и в 
областта на социалното осигуряване.
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СЪТРУДНИК СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

С КОГО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КЪДЕ ЩЕ 
РАБОТЯ?

С КАКВО ЩЕ 
РАБОТЯ?

КАК ДА СЕ 
ОБУЧА?

С хора имащи социални и личностни 
проблеми и техните близки, с 
представители на законодателната, 
изпълнителната и съдебната власт, 
с представители на дарителски и 
благотворителни организации.

В кабинет, където се провеждат разговорите с клиенти.
Посещават се домовете и работното място на клиентите, 
училища и болнични заведения. Работата е свързана с високо 
психическо и емоционално натоварване.

С нормативни документи, документи за 
обосноваване и отпускане на социална 
помощ, документи за организиране и 
отчитане на собствената работа.

Минималното входящо образование за обучение 
по професията е завършен седми клас. След 
приключване на обучението по професията, при 
завършено средно образование се получава 
свидетелство с присъдена трета степен на 
професионална квалификация. Ако обучаемият 
няма завършено средно образование, получава 
удостоверение за професионално обучение.


