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Въведение и обща 

информация 
Този наръчник съдържа препоръки, предназначени за лицата, които 

определят и влияят върху прилаганите политики в системата на 

наказателното правосъдие и дефинират проблемите в областта на 

психичното здраве на затворниците, като основна област на намеса по 

време на престоя и след освобождаването от затвора на лица, осъдени на 

лишаване от свобода. 

Затворите се превръщат в места, в които пребивават лица с 

недиагностицирани и нелекувани психични и емоционални разстройства, 

които възпрепятстват опитите за повторната им социализация. Затворите не 

са правилното място и не предлагат възможности за полагането на грижи и 

лечението на тези лица. Недостатъчната информираност относно 

проблемите в областта на психичното здраве на затворниците в процеса на 

реинтеграцията им в гражданското общество означава, че извършилите 

престъпления излизат на свобода като жертви на двойна стигматизация —

от една страна като осъдени на лишаване от свобода, а от друга като хора 

с психични разстройства — обстоятелство, което изостря добре известните 

фактори за рецидив и води до увеличаване на вероятността от връщане в 

затвора. 

Последните изследвания сочат висока коморбидност между психичните 

заболявания и злоупотребата със субстанции като фактор, който повишава 

вероятността от повторно влизане в конфликт със закона и преждевременна 

смърт след изтърпяването на наказание лишаване от свобода. Наред с това, 

самостоятелни проучвания показват по-голям брой психични разстройства 

сред лишените от свобода в сравнение с общата популация. Независимо 
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дали лицето влиза в затвора с психиатрично разстройство, което се влошава 

с времето, или именно затворът е причината за появата на такова 

разстройство, резултатът е един и същ: диагностицирането и лечението на 

затворници, страдащи от психични разстройства, е от полза както за 

индивида, така и за останалите лишени от свобода, а не на последно място 

и за служителите на пенитенциарната система. Но дори когато критичните 

прояви биват забелязани, обучението на персонала на затворите за 

повишаване на информираността и уменията за психологически скрининг 

на практика липсва. 

Недиагностицирането на проблемите на психичното здраве и липсата на 

подкрепа в общността означава, че бившите затворници трябва да 

преодолеят или да се справят с тези проблеми сами преди да продължат с 

мерките за образование, обучение и заетост (ETE), които са от решаващо 

значение за ефективната им реинтеграция. Европейският съвет и 

Световната Здравна организация (СЗО) препоръчват информацията и 

образованието по въпросите на психичното здраве да продължат и в 

периода след излежаване на присъдата. 

Наръчникът по проекта AWARE се основава на Ръководството за обучение, 

разработено в рамките на настоящия проект и предоставя препоръки за 

прилаганите политики и добри практики, които могат да подпомогнат 

въвеждането на обучение по въпросите на психичното здраве в местата за 

лишаване от свобода. Тези препоръки се основават на преглед на 

наличната литература, изследвания по проекта, консултации с експерти, 

обратна връзка от страна на заинтересованите страни и на ценния принос 

на професионалистите, участвали в обучителните дейности по проекта 

AWARE. 
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AWARE Erasmus+ 
транснационален 
проект 
AWARE Междусекторно повишаване на осведомеността относно нуждите 

в областта на психичното здраве в системата на наказателното 

правосъдие и след изтърпяването на наказание лишаване от свобода, е 

интегриран отговор за недискриминация и социално приобщаване на 

страдащите от предизвикателството на двойната стигматизация, а именно 

лицата, осъдени за извършването на престъпления, които едновременно с 

това страдат от психични проблеми. 

Партньорите и сътрудниците по проекта AWARE разработиха учебни 

материали за хора, работещи в системата на наказателното правосъдие и 

за общностите и семействата на затворниците, които целят да повишат 

тяхната осведоменост и да им предложат практическа подкрепа. Целта е да 

се идентифицират критичните точки за интервенция в областта на 

психичното здраве по време на периода на лишаване от свобода и след 

излежаването на присъдата и да се предложат разумни и реалистични 

начини, които позволяват на немедицинските работници от първа линия да 

идентифицират, подкрепят и насочват нуждаещите се от подкрепа лица. 

Конкретните цели са: 

 Да се намали пропастта между гражданското общество и страдащите 

от психични проблеми в контекста на наказателното правосъдие чрез 

взаимно разбиране и обмен на опит. 

 Да се предостави безплатна методика за обучение на работещите в 

местата за лишаване от свобода, пробационните служби и в контекста на 

гражданското общество по въпросите на психичното здраве, с цел 
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подобряване състоянието на лицата, лишени от свобода, включително и с 

цел намаляване на вероятността да извършат повторни престъпления. 

 Да се информират и образоват семействата и общностите за това как 

затворът изостря проблемите на психичното здраве, за да бъдат по-добре 

подготвени и способни да идентифицират и оказват подкрепа в критичните 

моменти след освобождаването на лишените от свобода. 
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Препоръки относно 
прилаганите политики 
 

В разработването и изпълнението на политиките участват различни 

фактори. 

За целите на този Наръчник ще наричаме институциите, участващи в 

разработването и прилагането на политики и имащи власт да взимат 

решения и носят отговорност на национално и европейско ниво — 

институции, които определят прилаганите политики: 

 Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването и 

други ресорни министерства в зависимост от националния контекст 

(в сфери като образованието, социалните грижи и др.). 

 Държавни институции, които участват в прилагането на политиката в 

областта на психичното здраве / местата за лишаване от свобода / 

политики за образование и обучение. 

 Регионалните и местните власти. 

Структурите, които влияят върху прилаганите политики (или  

предлагат политики), са институциите, които могат да предоставят данни и 

да допринесат на базата знания за по-нататъшното развитие на прилаганите 

политиките: 

 Пенитенциарната и пробационната администрация; 

 НПО в сферата на наказателното правосъдие; 

 Социалните партньори; 

 Националните или регионални мрежи от заинтересовани страни; 

 Синдикатите и професионалните сдружения на работещите в 

областта на наказателното правосъдие. 
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Настоящият Наръчник описва ключови проблеми, имащи отношение към 

критичните точки в нашите системи. Той предлага решения и посочва 

какво би могло да бъде въздействието на тези решения. На следващо 

място, Наръчникът систематизира основно заключение от изследванията 

по проекта AWARE, което считаме, че може да бъде приложено на 

практика. При 100 отговора на лишени от свобода и 100 отговора на 

персонала и заинтересованите страни във всяка държава—партньор, 

извадката в проучването по проект AWARE е твърде малка, за да се 

направят заключения относно затворническото население или структурата 

за подкрепа на психичното здраве в отделните страни. Вместо това 

констатациите следва да се разглеждат в контекста на поставената цел, а 

именно да информират за разработването на инструменти за обучение по 

въпросите на психичното здраве в местата за лишаване от свобода — 

среда, в която гласът на лишените от свобода не се чува достатъчно силно. 

За повече информация посетете www.awareproject.org 

 

 

Институции, които определят прилаганите политики 

 

1. Съгласуване на националните политики по въпросите на 

психичното здраве с включване на подкрепа за психичното 

здраве и полагането на грижи за лишените от свобода. 

 

Проблем: Доброто психично здраве е в основата на успешната (ре-) 

интеграция и отвръщането от престъпността. Несъгласуваното, 

сложно съчетание от национални политики в областта на психичното 

здраве е несъвместимо с ефективното и щадящо лечение на 

психичните проблеми на лишените от свобода. 

Съществуващите политики по въпросите на психичното здраве на 

национално ниво много често са непоследователни и не отговарят на 

нуждите в областта на психичното здраве на общото население, 
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което от своя страна води до сложно съчетание от достъп до грижи, 

подкрепа и лечение. Това често е причина определени категории 

лица, напр. лишените от свобода, да са неглижирани и 

дискриминирани по отношение на достъпа им до тези видове услуги. 

При освобождаването си, бившите затворници се борят с двойна 

стигматизация в системата — проблем, който остава неясен дори за 

опитните професионалисти. Разглеждайки отделните групи, 

нуждаещи се от специфични грижи за психичното здраве, като 

младежи, хора на възраст над 50 години и жени, наблюдаваме 

единствено влошаване на проблема. 

Решение: Националните политики и/или програми по въпросите на 

психично здраве трябва да обхващат и нуждите на психичното здраве 

на затворническото население. Процедурата за достъп до оценка, 

лечение и (когато е необходимо) пренасочване на хора с психични 

разстройства, включително злоупотребяващи с упойващи вещества, 

следва да бъде конкретна и неразделна част от общата система за 

здравни грижи, а като минимум лишените от свобода следва да имат 

достъп до здравни услуги на едно и също ниво както по време на 

изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, така и в общността 

след освобождаването им. 

Единна национална политика по въпросите на психичното здраве с 

ясни процедури, която идентифицира лицата в риск, които се 

намират или са били в системата на наказателното правосъдие като 

специфична група, и задава ясен подход за оценка и подкрепа и 

определя отговорностите на всяка заинтересована страна в 

системата на наказателното правосъдие. 

 

Въздействие: Непрекъснатите грижи за психичното здраве в 

процеса на преминаване на дадено лице през системата на 

наказателното правосъдие могат да подобрят резултатите на 

лишените от свобода и да предотвратят повторното извършване на 

престъпления.  
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2. Разработване на национален стратегически план, посветен 

на идентифицирането и оценката на нуждите в областта на 

психичното здраве в системата на наказателното 

правосъдие, който включва междуинституционален подход 

с участието на ключови заинтересовани страни. 

Проблем: Лошата оценка на психичното здраве и необходимите 

грижи, които водят до извършването на престъпление, ангажират и 

засягат всички, но нито една институция не носи отговорност за това. 

Лишените от свобода не са добре ориентирани относно процедурите, 

свързани с проблемите на психичното здраве и следователно не са 

информирани за правата си. 

Междуинституционалното сътрудничество предоставя набор от ценна 

информация за периода преди осъждането, по време на излежаване 

на наказанието и след освобождаването от затвора, която може да 

бъде от решаващо значение за процеса на ресоциализация на 

лишените от свобода. На всеки от отделните етапи от проекта AWARE, 

специалистите и затворниците отправиха апел системите за 

здравеопазването и правосъдието да уеднаквят обмена на данни и 

стратегиите за предоставяне на грижи. Специалистите дават за 

пример явлението на т. нар. „въртяща се врата“, който описва 

затворниците, които след предсрочно освобождаване отново се 

връщат в затвора. Това е моментът, в който сътрудничеството между 

отделните ведомства е критично важно, за да се гарантира, че 

грижите за психичното здраве, започнали на свобода, продължават и 

Проучване по проекта AWARE: 50% от лишените от свобода са 
получили някакъв вид психологическа подкрепа; две трети от 
тях казват, че това им е помогнало. Само 12% са получили 
такава помощ както вътре в затвора, така и извън него след 
освобождаването си. 
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в затвора. Това изисква ясна процедура за предоставянето на грижи, 

започнали в затвора и/или в пробационните служби и продължили 

„през портала” от други институции и обществени организации, след 

излизането на лицето на свобода. Затворниците не са добре 

информирани за правата си на лечение, но не познават и 

въздействието, което евентуално лечение ще има върху тяхното 

наказание и третиране в рамките на правораздавателната система. 

Местата за лишаване от свобода и пробационните служби работят 

усилено по време на излежаването на присъдата от дадено лице, за 

да минимизират шанса за рецидив след излизане на свобода. 

Лишеният от свобода обаче идва и се връща в една и съща общност, 

което означава, че съвместният подход за успешна (ре-)интеграция е 

ключово важен за живота далеч от престъпна дейност. Доброто 

психично здраве е един от основните фактори за успешна (ре-

)интеграция. С други думи, отчетността трябва да бъде разпределена 

между всички участници при наличието на централизиран орган, 

отговорен за координирането на съгласувани, стратегически планове 

за да се гарантира, че органите на съдебната власт, полицията, 

разузнавателните служби, общините, жилищните асоциации, 

социалните служби и доброволческите организации ефективно 

координират своите усилия. 

Решение: За да се намали въздействието на недоброто психично 

здраве върху престъпността, националната здравна политика трябва 

да определи централизиран орган, отговорен за координирането на 

съгласувани, стратегически планове между органите на съдебната 

власт, полицията, разузнавателните служби, общините, жилищните 

асоциации, социалните служби и доброволческите организации. 

Потребителят трябва да участва във всеки етап от изграждането на 

този орган, а стратегическите планове трябва да бъдат разработени 

така, че да могат лесно да се адаптират към новите 

предизвикателства и терапии на проблемите на психичното здраве. 
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Крайният потребител на тези услуги трябва да бъде систематично 

информиран за процедурите и правата си. 

Въздействие: Ясното формулиране на задълженията и 

отговорностите означава по-малко преговори и прехвърляне на 

работа на ниво специалисти, освобождавайки време за работа с 

крайния потребител и създавайки благоприятна за него процедура. 

 

3. Разпределение на финансирането и ресурсите в 

подкрепа на обучението по въпросите на психичното 

здраве в местата за лишаване от свобода. 

Проблем: Липсва базово стандартизирано обучение за 

затворническия и пробационния персонал по въпросите на оценката 

на психичното здраве, грижите и лечението в рамките на 

правосъдната система. Общият недостиг на средства в нея води до 

липса на персонал и ограничения в броя и обхвата на предоставяните 

услуги. 

Всеки пети лишен от свобода, участвал в изследването по проекта 

AWARE, заявява, че е поискал подкрепа във връзка с проблеми с 

психичното си здраве в затвора, но не я е получил. Редица затвори в 

цяла Европа се борят с ограничените си ресурси, както финансови, 

така човешки и материални. Когато персоналът на служителите в 

местата за лишаване от свобода е в намален състав, директорите на 

затворите прилагат рестриктивен режим, при който затворниците 

прекарват по-голямата част от деня си в килиите обстоятелство, 

което затруднява достъпа на лишените от свобода до услуги, 

свързани с психичното им здраве от една страна и от друга повишава 

Проучване по проекта AWARE-: 40 % от затворниците 
заявяват, че не ползват подкрепа, свързана с психичното им 
здраве, тъй като се страхуват от липсата на поверителност. 
49 % смятат, че информацията за психичното им здраве ще 
бъде използвана срещу тях. 
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необходимостта от тях. Кадровият натиск може да затрудни 

служителите на затвора да открият промени в психичното здраве на 

даден затворник — задача още по-трудна, при условие, че не са 

преминали редовно обучение за идентифициране и оценка на 

състоянието на психичното здраве. Също така грижите за психичното 

здраве обикновено попадат в общото финансиране на 

здравеопазването и разпределението на ресурсите, с малка или 

никаква диференциация по отношение на това, което определя 

цялостния подход за оценка на психичното здраве (обучение на 

персонала, инфраструктура, лечение, система за подкрепа и т.н.). 

 

Решение: Една съгласувана, национална стратегия по въпросите на 

психичното здраве в системата на наказателното правосъдие следва 

да включва стандартно обучение на междуинституционална основа за 

всички служители и заинтересовани страни, които имат подкрепяща 

роля преди, по време и след задържането. Необходимо е да бъдат 

договорени минимални насоки за осигуряване на финансови и 

човешки ресурси за справяне с проблемите на психичното здраве в 

местата за лишаване от свобода. 

Въздействие: Дори без допълнителни средства или персонал, една 

стабилна процедура, съгласувана между всички заинтересовани 

страни в областта на правосъдието и вградена в обучението на 

всички служители на организациите, както и доведена до знанието 

на всички лишени от свобода, е в състояние да преодолее пропастта 

Проучване по проекта AWARE: 62% от анкетирания персонал по 
проекта AWARE заяви, че не са имали теоретично или 
практическо обучение за това как да се справят с психичното 
здраве на лишените от свобода. 60% от затворническите 
служители заявиха, че съществуват практики за оценка и 
диагностика на пациенти, но 2 от 3 служителя съобщиха, че 
затворниците не са подложени на психологическа оценка при 
пристигането си. 
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между настоящата ситуация и предложените подобрения в 

прилаганите политики. 
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4. Насърчаване на човешките права на лишените от 

свобода и подобряване на условията в местата за 

задържане. 

Проблем: Човешките права не винаги са конкретно и изрично 

формулирани в националното законодателство, факт, който 

позволява пропуски, тълкувания и липса на яснота относно това кои 

регулаторни органи носят отговорност. Тези права не се съобщават 

на затворниците или на техните семейства, което означава, че 

ключовите заинтересовани страни не познават правата си и не знаят 

какво е въздействието им при излежаването на наказателната им 

присъда. Не съществуват препоръки за оценка на психичното здраве 

за системата на наказателното правосъдие. 

Всички затворници, включително тези с психични разстройства, имат 

право да бъдат третирани хуманно и с уважение към човешкото им 

достойнство. Освен това, условията в местата за лишаване от свобода 

следва да отговарят на международните стандарти за правата на 

човека. Законодателството в областта на психичното здраве може да 

бъде мощен инструмент за защита на правата на хората с психични 

увреждания, включително и затворници. За съжаление в много 

страни законите, разглеждащи въпросите, свързани с психичното 

здраве са остарели и не отговарят на нуждите на лишените от 

свобода. 

Разработването на правните разпоредби, които отговарят на 

гореспоменатите нужди, следва да се осъществява с участието на 

реципиентите на тези услуги, с цел правата на лишените от свобода 

да бъдат прилагани ефективно. Тези права, наред с други, включват 

правото на качествено лечение и грижи, отказ от лечение, обжалване 

на решения за принудително лечение, поверителност, защита от 

дискриминация и насилие и защита от изтезания и други жестоки, 

нечовешки и унизителни действия (включително злоупотреба с 

изолация, ограничения и лекарства, както и участие в научни или 
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медицински експерименти без дадено съгласие). Законодателството 

трябва да осигури на затворниците с психични разстройства 

процесуална защита в рамките на наказателноправната система, 

равностойна на тази, предоставена на други затворници. Защитата, 

по силата на законодателството, на други основни права на 

затворниците, като приемливи условия на живот, подходяща храна, 

достъп до открито пространство, полезни занимания и контакт със 

семейството, допълнително допринасят за насърчаването на доброто 

психично здраве. Те следва да бъдат съобщени на затворника и на 

семейството му ясно и точно и да бъде изградена обратна връзка. 

Решение: Същото национално законодателство, което позволява на 

един орган да наблюдава прилагането на грижите за психичното 

здраве в правосъдието и да ги координира наред с обучението, 

трябва да бъде изрично основано на националната правна разпоредба 

за правото на затворниците на психично-здравни грижи. Тези права 

и последващите законодателни разпоредби следва да бъдат ясно 

обяснени на всички заинтересовани страни. Там, където те все още 

не съществуват, проектът AWARE официално препоръчва 

създаването на национални, независими инспекции / наблюдателни 

органи в местата за лишаване от свобода и препоръчва оценката, 

грижите и лечението на психичното здраве да бъдат извършвани при 

спазването на определени критерии. 

Въздействие: Добре структурираното законодателство, основано на 

участието на лишените от свобода, ще спести време и ресурси, 

давайки на съществуващите доставчици на услуги и заинтересовани 

страни оперативна яснота. Работата с национално признатия 

наблюдателен орган може да даде на законодателите непрекъсната 

и съгласувана обратна връзка. 
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5. Подкрепа на затворническия и пробационния персонал, 

създаване на инфраструктура за обучение и консултации 

на работното място. 

Проблем: Служителите на полицията, съдебната система, затворите, 

пробационните и доброволческите служби работят с един и същ 

затворник, но не (или не всички) получават еднакво (или някакво) 

обучение по въпросите на психичното здраве. Твърде много 

информация се губи в съществуващата празнина. Няма общ език, 

процедурни знания или разбирателство между тези, които са вътре и 

тези, които са отвън. Липсва постоянно финансиране за осигуряване 

на това обучение. Когато в местата за лишаване от свобода има 

възможност за провеждане на консултации, в повечето случаи 

възможността остава неизползвана поради съществуващата 

стигматизация. 

Понастоящем няма унифициран подход за обучение на 

затворническия персонал във връзка с разпознаването, оказването на 

подкрепа или лечението на проблемите с психичното здраве на 

лишените от свобода. Независимо от съществуващия начин, по който 

се полагат грижи за психичното здраве в различните затвори, 

обучението и повишаването на осведомеността по въпросите на 

психичното здраве е от необходимост за целия пенитенциарен 

персонал, особено за надзирателите, за да им помогне да 

Проучване по проекта AWARE: 56% от заинтересованите 
страни, участващи в проекта AWARE заявяват, че 
пенитенциарната система подхожда към всеки затворник въз 
основа на личностните му характеристики и психични 
проблеми, но 1 от 5 е бил свидетел на случаи, в които 
лишените от свобода не са получили поисканата от тях 
помощ, свързана с психичното им здраве. 
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идентифицират затворниците в риск от развитие на психични 

проблеми; затворниците, имащи такива проблеми и да реагират 

адекватно на нуждите им. Не съществува единен подход нито за 

пробационния, нито за доброволческия персонал, който да подкрепя 

подготовката за излизането от затвора и мерките извън него. Без това 

стандартизирано, ориентирано към личността обучение за хората, 

работещи в помощ на затворник, същите не могат да обсъждат, 

оценяват и прилагат разпоредби по въпросите на психичното здраве, 

дори когато те съществуват. 

Най-вече затворническият персонал ежедневно е изправен пред 

последиците от нелекувани проблеми на психичното здраве, 

вариращи от агресия до самонараняване и самоубийство. Обучението 

на пенитенциарните служители следва да върви ръка за ръка с 

увеличен и нестигматизиран достъп до консултации в рамките на 

местата за лишаване от свобода. 

Решение: Необходимо е предоставяне на допълнителна 

квалификация на пенитенциарните служителите, както и по-голямо 

финансиране на длъжности, компетентни относно проблемите на 

психичното здраве на затворниците, не само поведенчески (поради 

употребата на наркотици), но и психологически, осигуряващи 

персонал, който има време и ресурси да изслуша реалните нужди, 

свързани с психичното здраве на лишените от свобода, дори ако те 

не винаги са придружени от подобно поведение. Следва да се 

разработят по-добри стандарти за контрол и оценка и да се 

актуализират архаичните методи на диагностика, които не са 

подходящи и адаптирани към съвременната затворническата среда. 

Стандартизирано многоведомствено обучение с цел ВСИЧКИ 

заинтересовани страни в сферата на наказателното правосъдие да 

могат да разпознават проблемите на психичното здраве и да 

предоставят услуги на първа помощ и насочване. Насърчаване на 

местните „шампиони“ по психично здраве в пенитенциарните и 

пробационните структури, които могат да разпространят знания за 
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нови заплахи и лечение, но също така, като обратна връзка, да 

предоставят потенциални добри практики на правосъдните 

администратори. 

Въздействие: Осигуряването на стандартизирано многоведомствено 

обучение с цел ВСИЧКИ заинтересовани страни в сферата на 

наказателното правосъдие да могат да разпознават проблемите на 

психичното здраве и да предоставят услуги на първа реакция и 

насочване би могло а) да спести здравни ресурси в дългосрочен 

план, б) да задържи опитния персонал в) да помогне за 

предотвратяване на ненужно лишаване от свобода. 

 

 

  

Проучване по проекта AWARE: Половината от интервюирания 
пенитенциарен персонал по проекта AWARE съобщава, че рядко 
се е сблъсквал със самоубийство или с опит за самоубийство на 
лишен от свобода, но тревожните 20% съобщават, че това се 
случва често. Всеки десети затворник, интервюиран по 
проекта AWARE (11%) съобщава, че са му минавали мисли да се 
самонарани (всички респонденти са мъже) 
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Институции, влияещи върху прилаганите политики 

 

6. Насърчаване на културата на психично-здравна осведоменост 

и сътрудничество в контекста на наказателното правосъдие. 

Проблем: Информацията за психичното здраве е от решаващо 

значение за пенитенциарния и пробационния персонал, както и 

информирането на затворниците, техните партньори и семейства за 

това какво означава добро психично здраве, какви са правата им, 

какво могат да очакват като опит в затвора и как да поискат 

психологическа помощ, ако смятат, че се нуждаят от нея, както и как 

би изглеждал този процес. Служителите следва да знаят как да 

идентифицират и как да отговорят на проблемите с психичното 

здраве, за да помогнат на нуждаещия се да следва ясна процедура, 

подпомагани от еднакво добре осведомени колеги. 

Решение: Проектът AWARE, пенитенциарните и пробационните 

служби работят съвместно, за да изслушват, да информират, да 

питат, да реагира и да изграждат мостове с крайните реципиенти и с 

организациите отвън, които могат да подкрепят дейности от които 

затворниците се нуждаят за своето благосъстояние (смислен контакт 

със семейството и партньорите, непрекъснат контакт с външни 

организации). В най-добрия случай персоналът ще бъде обучен да 

идентифицира и да отговоря на призива за психична помощ, а на 

лишения от свобода или на бившия нарушител ще му бъде 

предоставена животоспасяваща подкрепа за психичното му здраве, 

когато най-много се нуждае от нея. 
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Въздействие: Страдащите от психични разстройства в системата на 

наказателното правосъдие се идентифицират бързо, филтрирайки 

тези, които биха били най-добре лекувани извън затвора, 

позволявайки по този начин на пенитенциарния и на пробационния 

персонал да се съсредоточи върху мерките за успешна реинтеграция. 

  

Проучване по проекта AWARE: Голямо мнозинство (85%) от 
лишените от свобода заявиха че ако се почувстват депресирани 
или тъжни ще се обърнат към семействата / партньора си. 
Въпреки това повечето служители на затвора предполагат, че 
ще се обърнат към затворническите психолози, медицинския 
или социалния персонал. 
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7. Проучвания и доказателства по въпросите на психичното здраве 

в системата на наказателното правосъдие в подкрепа на 

ефективно и бързо реагиращо законодателство. 

Проблем: Мащабните и представителни изследвания по въпросите на 

психичното здраве на затворниците са несистематизирани и 

разнородни, с малко доказателства за всяка държава. И все пак това 

представително проучване показва, че нуждите на специалистите и 

на реципиентите са постоянни и подобни в държавите-членки, 

партньори по проекта. Разработката на бързи, основани на 

доказателства политически мерки и осъществяването на ефективни 

интервенции, от които реципиентите могат да се възползват в 

рамките на пенитенциарните системи, е истинско 

предизвикателство. Основният въпрос е, че дори в един и същ 

национален контекст, отделните юрисдикции и отделно действащите 

регулаторни органи прилагат различни методи, мерки и 

терминологии за докладване на данни за психичното здраве в 

местата за лишаване от свобода. Хетерогенността на данните също е 

бариера пред установяването на хармонизирани стандарти за грижи 

и подкрепа във връзка с проблемите на психичното здраве на 

затворниците. 

Решение: За да се реализират значими изследвания, анализи и 

сравнение на данните по проблемите на психичното здраве в 

пенитенциарната система, трябва да се разработи и приеме общ 

набор от стандарти за събиране на данни в системата на 

наказателното правосъдие на дадена страна. Това трябва да 

включва, като първа стъпка, методи за измерване и отчитане, приети 

във всички пенитенциарни институции на всички държави-членки на 

ЕС, които методи биха могли да бъдат подкрепени от функциите на 

независим пенитенциарен инспекторат или наблюдателен орган. 

Въздействие: Тази необходимост от промяна предоставя на 

законодателите възможност да проучат и направят информирани 
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промени в политиката въз основа на оценки на социалните разходи и 

ползи, което да доведе до по-добри резултати за лишените от 

свобода, пенитенциарните служители, семействата и общностите им. 

 

8. Застъпник на основното обучение на пенитенциарните служители 

по въпросите на психичното здраве на лишените от свобода. 

Проблем: Данните от нашите изследвания и отзивите, събрани от 

професионалисти, разкриват, че затворниците са по-склонни да се 

обърнат към приятел или член на семейството, за да получат 

подкрепа за своите психични проблеми, вместо да искат помощ от 

затворническия персонал. Това е свързано до голяма степен с 

ограничения капацитет на пенитенциарния персонал, особено на 

надзирателите, да разпознава проблемите на психичното здраве и да 

предлага първо ниво на подкрепа на затворниците. Това може да се 

реши чрез прилагане на минимални изисквания за затворническия 

персонал, а именно да премине през основно обучение по 

първоначална помощ по въпросите на психичното здраве. Всички 

служители в областта на наказателното правосъдие и 

заинтересованите страни се нуждаят от информация за това как да 

разпознаят нуждата от психологическа подкрепа, без значение дали 

става дума за колега или лишен от свобода. 

Решение: Освен ръководството за обучение на AWARE, ориентирано 

към пенитенциарните и пробационните служби, Световната здравна 

организация публикува и обща Психологическа първа помощ: 

Ръководство за полеви работници, което се предлага на 30 езика и 

обхваща психологическа първа помощ, която включва хуманна, 

подкрепяща и практическа помощ за хора в кризисни ситуации. 

Написано е за хора в позиция да помагат на другите и показва ясни 

стъпки за подкрепа на хора в беда и за грижа за себе си и за 

останалите. Ръководството на СЗО дава рамка за подкрепа на хората 

по начини, които зачитат тяхното достойнство, култура и 

способности. 
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Въздействие: Задържането на персонала в дългосрочен план е 

вероятен пряк резултат от обучението на пенитенциарните и 

пробационните служители на правилните умения по въпросите на 

психичното здраве, както и предоставянето на основни разпоредби, 

позволяващи на реципиентите да се съсредоточат повече върху 

ресоциализацията. 

 

9. Определяне на съществуващите ресурси за изграждане на база 

знания относно системата за подкрепа на психичното здраве на 

затворниците в местата за лишаване от свобода и в общността. 

 

Проблем: Селектиране и предоставяне на персонал, който да 

подпомага контакта между пенитенциарните, пробационните и 

съдебните служби със семействата и с местните общностни групи. 

Външните организации могат да подкрепят специални групи (като 

млади хора, жени, хора над 50 години, чуждестранни граждани и 

ЛГБТ) и да работят за предотвратяването или намаляването на 

последиците за психичното здраве, на проблемите с наркотиците или 

благосъстоянието. Признайте, че затворниците първо търсят помощ 

от своите партньори и семейства и осигурете по-широка мрежа за 

подкрепа на семействата, децата и партньорите на лишените от 

свобода. Информирайте затворниците и техните семейства и близки 

за правата им и осигурете възможност да получат обратна 

информация както за добрите, така и за лошите практики. Тази 

общност е ключова част от картината на психичното здраве и 

благосъстояние на лишените от свобода. Изградете мост от затвора 

Проучване по проекта AWARE: Изследването на AWARE изглежда 
предполага, че за разлика от пенитенциарния и пробационния 
персонал, служителите в НПО имат подходящо обучение, 
теоретични знания и опит, което ги прави възможни кандидати 
за предаване на знания и добри практики на затворническия 
персонал. 
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до организации, които подкрепят семейства, имащи свой близък, 

излежаващ присъда лишаване от свобода или някой, злоупотребяващ 

с наркотични вещества или до организации, които предоставят 

практическа подкрепа по въпроси, свързани с пари, жилищно 

настаняване и образование. 

Решение: Подкрепете връзката със семействата и с местните 

общностни групи, специализирани или в областта на психичното 

здраве, наркотиците и благосъстоянието, или осигуряващи по-

широка мрежа за подкрепа на семейства, деца и партньори на 

затворници. 

Въздействие: Семейството и общността са съществена част от 

терапията. Работата на обучаващия персонал с тях и приобщаването 

им към пенитенциарната и пробационната система може да подобри 

резултатите на лишените от свобода и да облекчи натоварването на 

персонала. 

 

  

 

Проучване по проекта AWARE: 55% от лишените от свобода, 
интервюирани по проекта AWARE, чувстват, че са се провалили 
и че са разочаровали семействата си (55%). 28% вярват, че 
терапията е само за луди хора. 
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Препоръки за добри 
практики 
 
 

Препоръките за добри практики в настоящия Наръчник са предназначени 

за всички ключови участници в системата на наказателното правосъдие, 

които имат роля в популяризирането, разработването и провеждането на 

обучение за повишаване осведомеността по въпросите на психичното 

здраве. Това са „малки“ стъпки, които в допълнение към политическите 

мерки могат да създадат незабавна промяна в системата. Основните 

участници, към които са адресирани тези препоръки, могат да бъдат сред 

следните: 

 Дирекции на пенитенциарните и пробационните служби 

 Публични органи за обучение 

 Образователни институции 

 НПО 

 Синдикати 

 Професионални мрежи и асоциации, 

Представените по-долу 11 препоръки са резултат от обратна връзка и 

консултации, които проведохме със затворнически персонал, експерти и 

други ключови заинтересовани страни. Посланието, което възнамеряваме 

да популяризираме, е, че всеки от нас, на всяка стъпка по пътя, може да 

допринесе за постигане на желаното ниво на информираност относно 

психичното здраве на затворниците, чрез малки действия и позитивно 

отношение към това, което може да се направи, вместо да се фокусира 

върху пропуските и предизвикателствата на системата. 

Приложението, включено в края на тази глава, предоставя рамка за 

размисъл върху динамиката на проблемите на психичното здраве в 

наказателното правосъдие и позволява да се идентифицират по-добре 

ключовите проблеми и съответните потенциални решения. При 
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прилагането на някоя от препоръките по-долу, тази рамка за размисъл 

служи като полезен инструмент за получаване на пояснения относно 

ситуацията, която искаме да разгледаме, като тя не е ограничена до всички 

включени въпроси, а по-скоро насърчава да бъде използвана като отправна 

точка за размисъл и добавя всички други въпроси, свързани с конкретния 

контекст. 

1. Популяризиране на Правилата на Мандела - Стандартните 

минимални правила на ООН за третиране на лишените от свобода и 

Бангкокските правила за отношение към жените затворници 

 

И двата текста са достъпни на всички шест езика на ООН. 

 

Насърчавайте човешките права на затворника и се застъпвайте за 

достойно отношение и условия на живот по време на лишаването му 

от свобода. Дайте възможност на пенитенциарния персонал да се 

придържа към тези правила, подавайки информация чрез учебни 

дейности, информационни кампании и кампании за повишаване на 

осведомеността, рекламни материали и др. Предоставете на всички 

служители на затвора способността и средствата да изпълняват 

трудните си задължения професионално и с уважение. 

 

2. Радушен прием на заинтересованите страни извън местата за 

лишаване от свобода: изграждане и подкрепа за независим и 

национален пенитенциарен инспекторат / наблюдателен орган по 

въпросите на психичното здраве  

Пример: Начало - Независими съвети за наблюдение (imb.org.uk) 

Пример: Межд. Асоциация за корекционна и съдебна психология 

Пример: Инициатива за политиката за затворите, раздел Психично 

здраве  

Независимите членове на пенитенциарния инспекторат / 

наблюдателния орган ще наблюдават ежедневния живот в 

определения от тях затвор и ще гарантират, че се спазва подходящ 
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стандарт за полагане на грижа за затворниците с психични 

проблеми. Независимите членове ще имат неограничен достъп до 

местния затвор или център за задържане по всяко време и 

възможност да разговарят с всеки лишен от свобода или задържан 

при поискване. Членовете на инспектората / наблюдателния орган 

също така ще имат важна роля при разрешаване на проблемите в 

местата за лишаване от свобода, а затворниците ще могат да 

отправят поверително искане за среща с член на инспектората / 

наблюдателния орган. 

 

3. Включване на потребителите на услуги в мерките относно 

психичното здраве в пенитенциарната и пробационната система. 

Поради техния пряк опит, те знаят по-добре от всекиго какво работи 

- и какво не. 

Пример: Реципиенти в пробационните служби на Обединеното 

кралство изтеглете (revolving-doors.org.uk) 

Участието на потребителите на услуги е съществена част от 

управлението на ефективна пенитенциарни и пробационни 

структури. Даването на възможност на потребителите на услуги да 

излагат своите възгледи и да допринасят за области като 

проектирането и наблюдението на услугите има много предимства. 

Това гарантира, че услугата отговаря на нуждите на потребителите, 

дава глас на потребителите на услуги и развива техните умения. 

Активната роля в тяхната общност и поемането на отговорност може 

да помогне за живот далеч от престъпността. 

 

4. Насърчаване на грижите за здравето в местата за лишаване от 

свобода като неразделна част от общественото здраве. 

Пример Здравето в затворите, ръководство на СЗО за основните 

въпроси по отношение на здравето в местата за лишаване от свобода  

Доброто здраве в затвора е от значителна полза. Предотвратява 

разпространението на болести и насърчава грижите за здравето чрез 
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осъзнаване на това, което всеки може да направи, за да поддържа 

собственото си и на останалите здраве и благополучие в добро 

състояние. Допълнително, тези грижи могат да помогнат за 

подобряване на здравословното състояние в общностите, 

допринасяйки по този начин и за общественото здраве. Използвайте 

времето в затвора за насърчаване на по-здравословен начин на 

живот, с по-добър контрол върху тютюнопушенето и алкохола и върху 

използването на насилие в междуличностните отношения 

 

5. Начало на обучението на заинтересовани лица в пенитенциарния, 

пробационния, полицейския, съдебния и други сектори на 

наказателното правосъдие за това, как да привличат обществени 

организации и доброволци с цел подобряване на условията. 

Пример: Оценка на доброволци в затвора 

Доброволците изпълняват широка гама от роли в затворите, от 

сравнително опростените (наемане на персонал за лавката в центъра 

за посетители на затвора), до ролите, които са много по-сложни 

(действат като независими наблюдатели на условията в затвора). В 

някои случаи доброволците пряко подкрепят платения персонал, а в 

други случаи те работят относително независимо. Доброволците 

предоставят голяма част от времето си, повечето от тях поне веднъж 

на две седмици и поне по два часа всеки път. При насърчаването на 

доброволчеството в затвора могат да се предприемат следните 

действия: Трябва да се определят ясни роли за доброволците и 

тяхната работа да бъде стратегически интегрирана; Местата за 

лишаване от свобода и партньорите им следва активно да набират 

доброволци от възможно най-разнообразни бази; Доброволчеството 

следва да бъде непрекъснато координирано и подкрепяно. 

 

6. Обучение на затворниците по проблеми на психичното здраве, за 

да се справят по-добре със собствената си ситуация и да 
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предоставят емоционална подкрепа на останалите лишени от 

свобода. 

 

Пример: Схемата на Слушателя | Как можем да помогнем | 

Самаряните (организация за предоставяне на психологическа 

подкрепа) 

Схемата на Слушателя е схема за взаимна подкрепа в затворите, 

която има за цел да намали самоубийствата и самонараняванията. 

Слушателите са лица, лишени от свобода, които предоставят 

поверителна емоционална подкрепа на други затворници, които се 

борят с психологически проблеми или са суицидни. Те са специално 

подбрани и обучени за тази роля от нашите доброволци. 

Пример: Запознайте се с публикации на затворниците (някои затвори 

имат бюлетини, списвани от лишените от свобода - също така и 

бюлетини, изготвяни от персонала) 

Пример: Поставете плакати и брошури в стаите за посещения и в 

общите дневни по въпроси, свързани със суицидната превенция и 

проблемите на психичното здраве, както и къде може да се получи 

помощ. Вижте инфографиката за започване на разговор на AWARE, 

достъпна на 5 езика. 

 

7. Подкрепа за прилагането на обучение „Суицидна превенция“ като 

това на СЗО: набор от инструменти за ангажиране на общността, 

ръководство „стъпка по стъпка“ за хора, които биха искали да 

започнат дейности за суицидна превенция в общността си. 

КОЙ | Суицидна превенция: наръчник за ангажиране на общностите 

Наръчникът описва отдолу-нагоре процеса на участие, чрез който 

общностите (включително лидери на общността, здравни работници, 

парламентаристи, учители, социални работници, полиция, 

пожарникари и бизнес лидери) могат да работят заедно за 

идентифициране, определяне на приоритетите и изпълнение на 

дейности, които са важни и подходящи за техните местни условия, 
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като това може да повлияе и оформи прилаганите политики и 

предлаганите услуги. 

 

 

8. Предоставяне на „Шампиона по психично здраве“ на време и 

ресурси да обучи колегите и насърчаване на културата на 

обучение и ползване на консултации и подкрепа по въпросите на 

психичното здраве от страна на персонала. 

 

Пример: Обикновена кампания за психично здраве под названието 

„Ако видиш нещо, кажи нещо“, насочена към персонала, 

затворниците и членовете на семействата, целяща да им помогне да 

разпознаят признаците на потенциалните проблеми с психичното 

здраве и да им предостави информация към кого да се обърнат. 

 

Пример: насърчавайте провеждането на обучение за Първа помощ 

при проблеми с психичното здраве, адресирано към пенитенциарния 

персонал и лишените от свобода. Потърсете подкрепа от 

неправителствени или религиозни организации и от организации за 

психично здраве. 

„Шампион по психично здраве“ е всеки служител, който предприема 

действия за повишаване на осведомеността сред персонала за 

проблемите на психичното здраве, оспорва стигматизацията на 

хората с проблеми с психичното здраве и предоставя партньорска 

подкрепа на своите колеги. Шампионите имат знанията да се 

застъпват за психичното здраве и способността да разпознават дали 

някой се нуждае от подкрепа на психичното си здраве. Обучените 

шампиони за предоставяне на първа помощ могат да насърчат по-

доброто разбиране на проблема и да помогнат за изграждането на 

затворническа среда, благоприятна за психичното здраве . 
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9. Обучение по динамична сигурност за пенитенциарните 

служители, което включва фактори, които влияят на поведението 

и взаимодействията на затворниците (напр. стил на общуване, 

дефицит в обучението, психично здраве). 

 

Пример: Ръководство за обучаващи по динамична сигурност 

Динамичната сигурност е концепция и работещ метод, чрез който 

персоналът дава приоритет на създаването и поддържането на 

ежедневната комуникация и взаимодействие със затворниците, 

базирано на висока професионална етика и гарантира, че е налице 

достатъчно целенасочена и смислена дейност, с която лишените от 

свобода да се занимават, обградени от ефективна сигурност. Целта 

му е по-добро разбиране на затворниците и оценка на рисковете, на 

които може да са изложени, както и осигуряване на безопасност, 

сигурност и добър ред, допринасяйки за ресоциализацията и 

подготовката за излизане на свобода. Затвор, работещ на принципа 

на Динамичната Сигурност, означава, че е налице: алармираща група 

от пенитенциарни служители, които взаимодействат и познават 

своите затворници; служители, развиващи положителни 

взаимоотношения служители-затворник; служители, които са наясно 

какво се случва в затвора; справедливо отношение и чувство за 

„благополучие“ сред затворниците; служители, които се грижат 

лишените от свобода да бъдат заети с конструктивни и целенасочени 

дейности, допринасящи за бъдещата им реинтеграция в обществото. 

 

10. Популяризиране на важността на психичното здраве сред 

служителите на пенитенциарната система, за преодоляване на 

пречки и погрешни схващания чрез предварително ангажиране за 

включването им в специално обучение за повишаване на 

осведомеността по въпросите на психичното здраве. 
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Пример: Предоставяне на информация и лектори на срещите на 

профсъюзите в затвора за подпомагане на персонала и затворниците 

с психични проблеми. 

Има много голяма стигматизация и ограничени схващания сред 

пенитенциарните служители по въпросите на психичното здраве, не 

само на затворниците, но и на техните колеги. Насърчете 

пенитенциарните служители да променят отношението си към 

психичното здраве, като първо се обърнат към собственото си 

психично здраве, подчертайте значението на съпричастното 

отношение към себе си, колегите и затворниците от човешка гледна 

точка. Създайте специална подкрепа и структури за затворническия 

персонал, като телефон за помощ, на който могат да се обърнат за 

подкрепа, съвет и информация с възможност да запазят 

анонимността си. Аргументирайте необходимостта от създаване на 

такава структура, като подчертаете въздействието и допълнителните 

ползи, например изследвания и събиране на данни за психичните 

проблеми сред затворническия персонал. 

 

11. Даване на приоритет на професионалното развитие на 

служителите на пенитенциарната система като гаранция, че 

дейностите по обучение са активна част от професионалната им 

роля. 

Пример: Безплатен курс по проекта AWARE за обучение по въпросите 

на психичното здраве в наказателното правосъдие (aware-

project.org) 

Служителите на пенитенциарната система играят ключова роля в 

подпомагането на лишените от свобода в усилията им да се справят 

с психическите си проблеми. Това важи в особена степен за онези от 

тях, работещи в крилата на затворите, в които липсва специализиран 

пенитенциарен персонал. От съществено значение са пробационните 

служби, гражданското общество и доброволците, които работят с 

бивши затворници. В обучението по проекта AWARE прилагаме 
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холистичен подход за намаляване на стигматизацията във връзка с 

проблемите на психичното здраве и повишаваме осведомеността в 

системата на наказателното правосъдие по тези въпроси, като по 

този начин допринасяме за социалната интеграция на затворниците 

след тяхното излизане на свобода. 
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Приложение. Рамка за размисъл върху проблемите на психичното здраве 

 

Опит 

Участници 

Наблюдения Връзки: 
конфликти 

Връзки: 

подкрепа 

Връзки: 
защита 

Връзки: 
споделяне 

Култура 

Лишени от свобода 
Какво забелязваме като 
сигнал за ПЗ проблем 
(симптом / разстройство / 
дистрес?) В себе си? В 
другите? 

Резултати: 

Какви са конфликтите 
между нас и какво ни 
казват за ПЗ проблем? 
Загуба? Страх? 
Безнадеждност? Болка? 

Кой съм аз или мога да 
го подкрепя в подхода му 
към ПЗ проблем 
(затворник, член на 
персонала, член на 
семейството, член на 
общността? Кой ме 
подкрепя, ако и когато 
се боря с ПЗ проблем? 
Наличност на подкрепа. 

 

От какво искам да бъда 
защитен: Злоупотреба? 
Насилие? Пренебрегване / 
загуба? Как На кого мога да 
разчитам? Как се оценяват 
и задоволяват нуждите на 
затворниците? Затворници, 
осигуряващи защита. От 
какво искам да бъда 
защитен: Насилие? 
(Конфликти и 
Възстановително 
правосъдие в затворите.) 
Пренебрегване / загуба? 
Как? На кого мога да 
разчитам? Камери, бойни 
изкуства, персонал, 
затворници, култура? 

Какви знания за ПЗ / 
мъдрост / съм готов да 
споделя и с кого? 
Сигурността и нейните 
много конфликтни 
значения ...  
Затворниците като 
експерти 

 

Как нашата рутина / нагласи / 
обичаи ни помагат или ни пречат 
да споделяме, обвързваме, 
подкрепяме и предпазваме своето 
ПЗ и благополучие? 

Другите лишени от свобода като 
важен ресурс. Субкултура на 
затворника: подривна дейност, 
недоверие, съблазняване, агресия 

Персонал 
Какво забелязваме като 
сигнал за ПЗ проблем 
(симптом / разстройство / 
дистрес) 
В затворниците? В 
себе си? 
В други колеги? 
 
Резултати: 

Какви са конфликтите 
между персонала и 
затворниците и какво ни 
казват за ПЗ проблем? 
Загуба? Страх? 
Отвращение? Липса на 
разбиране? 

Какво означава за 
персонала да подкрепя 
някого в процеса на ПЗ 
проблем? Това не е просто 
наблюдение и насочване. 
Защо някои служители са 
по-подкрепящи от други? 
Как да мотивираме 
затворниците да се грижат 
за своето ПЗ? 
Затворниците като 
източник на подкрепа. 
Резултати: 

Какви са слабите места на 
бившия затворник и кой би 
се грижил за тях? 
Резултати: Пробация като 
недостатъчно използван 
ресурс 

 

Какво трябва да бъде 
многоведомственото 
сътрудничество? Какво е 
минималното 
подобрение и как може 
да се поддържа? 
Експерименти и 
Резултати 

 

Затворническа култура – сила 
в името на сигурността. 
Уединение, потайност, 
потискане на чувствата. 
Недоверие. 
Резултати 

 

Семейства 
Какво забелязваме (или 
сме забелязали) като 
сигнал за ПЗ проблем 
(симптом / разстройство / 
дистрес)? 
Семейна обремененост с 
проблеми и борба с ПЗ 
проблеми. 

 Подкрепа като 
информация за някакво 
състояние и / или 
лечение? 

Подкрепа като 
информация за някакво 
състояние и / или 
лечение? 

Семейни срещи 

 

Срам и мълчание 
Резултати: 

Общност 
Какво забелязваме като 
сигнал за ПЗ проблем: 
симптом / разстройство / 
дистрес? 
Резултати: Пробация като 
недостатъчно използван 
ресурс 

 

Пробация като 
недостатъчно използван 
ресурс 

 

Голямата празнота след 
освобождаването. 
Кръгове за подкрепа не 
само за педофилите? 
Медицинско 

проследяване. 
Резултати: Пробация като 
недостатъчно използван 
ресурс 

Голямата празнота след 
освобождаването. 
Кръгове за подкрепа не 
само за педофилите? 
Медицинско 

проследяване. 
Резултати: Про 
недостатъчно използван 
ресурс 
 

Кръгове за подкрепа не 
само за педофилите? 
Пробация като 
недостатъчно използван 
ресурс 

 

Срещу стигматизацията и 
отчуждението. Представители: 
Съд, здравеопазване, 
образование, социални услуги, 
пробация, заетост, бивши 
затворници. и т.н. 
Резултати: Пробация като 
недостатъчно използван ресурс 
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