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УВАЖАЕМИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПЕДАГОЗИ,  
ПСИХОЛОЗИ, СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ, ТРУДОТЕРАПЕВТИ, ЕКИПИ  

   
за Вас организираме  

 

ОБУЧЕНИЕ   
ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА В СФЕРАТА НА ПОМАГАЩИТЕ ПРОФЕСИИ 

 

17 декември 2021 г. от 14,00 до 17,00ч. – онлайн през Zoom 
  
 
Програмата е насочена към работещи в сферата на социалните услуги като социални работници, психолози, 
социални педагози, възпитатели, ресурсни учители, рехабилитатори, трудотерапевти и др. 
 
Обучението разглежда различни аспекти от диагностиката и оценяването в социалната сфера. Той ще запознае 
участниците с елементите на оценката, включващи принципи, контекст, модели, рамки, умения и практически 
въпроси. Поставен е акцент върху биопсихосоциалния модел на диагностика и подход, основан на силните 
страни. Отделено е внимание на воденето на записки и документация. Дават се практически насоки в процеса 
на интервюиране и събиране на информация. За онагледяване се използват професионални инструменти за 
оценка и примерни модели за работни документи. 
 

Теми на обучението: 

Модул 1 

 Диагностика на случай /биопсихосоциален модел/  
 Психосоциална оценка 
 Оценка на нуждите 
 Оценяване силните страни на клиента 
 Оценка на риска 

Модул 2 

 Фамилна оценка 
 Умения за диагностика и оценяване.  
 Грешки в оценяването. 
 Оценяване на резултатите  

 

Лектор: доц. д-р Соня Будева  

Доктор по психология, Доцент по социална работа. Повече от 20-годишен опит в социалната сфера като 
университетски преподавател, практик и обучител. Преподавател във Великотърновски университет „Св. Св. 
Кирил и Методий“, член на МКБППМН-Община В.Търново, член на ЕГ към НАОА по ПН 3.4 Социални 
дейности, член на редица научни журита, редакционни колегии, организационни научни комитети. Ръководител 
и координатор на международни социални проекти. Автор на монографии, учебници, статии, студии и доклади, 
самостоятелно или в съавторство, в областта на психологията и социалната работа. 
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