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Въведение
Обща информация за проекта AWARE
Проблемите на психичното здраве и психичните нарушения при лицата,
които излежават или са излежали наказание лишаване от свобода, са
сериозен проблем в системата на наказателното правосъдие за самите
лишени от свобода, от една страна, и за хората, които работят с тях от
друга.
Световната здравна организация (СЗО) определя психичното здраве като
„(...) състояние на добро здраве и разположение на духа, което позволява
на индивида да реализира пълния си потенциал, да се справя с обичайните
източници на стрес в живота, да работи продуктивно и да допринася за
общността.“ (СЗО, 2001). В контекста на тази дефиниция можем да си
представим по какъв начин лишаването от свобода може да обостри
съществуващи или да отключи проблеми с психичното здраве, като
същевременно го разглеждаме и като възможност за осигуряването на
достъп до подкрепа на хората с психични проблеми. В сравнение с общото
население, (бившите) затворници е по-вероятно да бъдат засегнати от
психични разстройства като психоза, депресия, разстройства на личността
и злоупотреба с наркотични вещества (Fazel & Seewald, 2017). Психичните
разстройства рядко се проявяват самостоятелно, тъй като повечето
затворници

страдат

от

две

или

повече

психични

заболявания.

Болшинството затворници, страдащи от психично заболяване, имат
проблеми и със злоупотреба с наркотични вещества (Brooker & Glyn, 2012).
Особено голямо внимание следва да се отдели на психичното здраве на
лицата, които изтърпяват или са изтърпели наказание лишаване от
свобода. Психичното здраве е ключов фактор за последващата успешна
реинтеграция на лишените от свобода в обществото. Например, хората с
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психични разстройства са с 40 % по-склонни към рецидив от онези, които
нямат такива проблеми (Fazel & Seewald, 2012).
Въпреки това, обучението за неспециализирания персонал, например на
служителите на затворите, за справяне с лишените от свобода, които имат
проблеми с психичното здраве, все още е недостатъчно или на практика
липсва. Те не знаят кога да препратят даден затворник към службите за
психично здраве или не се чувстват квалифицирани, за да окажат помощ
при справянето с личните им емоционални проблеми (Trust Reform
Trust, n.d.). За да отговорим на тези нужди, ще разгледаме психичното
здраве на лишените от свобода и нуждите от обучение от европейска
гледна точка.
Проектът AWARE предлага като решение програма за обучение на
затворническия

персонал,

служителите

на

пробационните

служби,

организациите на гражданското общество и на доброволците, работещи с
бивши затворници. Подходът на програмата е холистичен и цели да намали
предубедеността и предразсъдъците относно проблемите на психичното
здраве на лишените от свобода и да подобри осведомеността за психичното
здраве в системата на наказателното правосъдие, като по този начин
допринесе за социалната интеграция на затворниците след тяхното
освобождаване. Това включва улесняване на обмена на знания чрез
създаване на мрежа посредством обучение на персонала и онлайн
общности за обмен на практики. За да стимулираме развитието на
допълнителното
практически

обучение,

данни

прегледахме

относно

психичното

съществуващите
здраве

в

научни

системата

и
на

наказателното правосъдие и ги включихме в актуализиран доклад. Освен
това, за да отговорим и да анализираме нуждите на целевите групи на
проекта, зададохме въпроси на лица, лишени от свобода и на
затворнически служители от 5 европейски държави относно психичното
здраве в местата за лишаване от свобода. Изводите от проведеното
изследване и съответният доклад са достъпни на страницата на проекта
http://www.aware-project.org/ Методиката на обучението по проекта
AWARE съчетава както гледната точка на персонала на затворите, така и
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тази на лишените от свобода, като по този начин цели да гарантира, че
предлаганото обучение отговаря на нуждите на персонала в местата за
лишаване от свобода и предоставя ефективна подкрепа в работата му.
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9

Програма за обучение
по проекта AWARE
Настоящото ръководство е съставено с цел да бъде помощно средство за
всеки работещ в пенитенциарната система, който е вероятно да влезе в
контакт със затворници, имащи проблеми с психичното здраве, на всяко
ниво на системата. Идеята е то да бъде както достъпно четиво за
неспециализирания персонал, който има интерес да задълбочи познанията
си относно психичното здраве в местата за лишаване от свобода, така и
полезен инструмент за организаторите на програми за затворническия
персонал, свързани с обучението и осведомеността по въпросите на
психичното здраве.
Независимо от евентуалните различия в съществуващите практики в
отделните затвори по отношение на грижите за психичното здраве на
лицата, лишени от свобода, обучението и повишаването на осведомеността
по широкия спектър от въпроси в тази област са необходими за целия
персонал на местата за лишаване от свобода и особено за надзирателите,
работещи във вътрешната структура на затворите, за да им помогне:
• Да идентифицират затворниците с риск от развитие на психични
проблеми;
• Да идентифицират затворниците, страдащи от психични проблеми;
• Да реагират адекватно на нуждите на тези затворници.
Според Paton (2004 г.), цитиран в (Musselwhite et al., 2004 ), разпознаването
на проблемите с психичното здраве и суицидния риск представлява
първото ниво на полагане на грижи за психичното здраве в местата за
лишаване от свобода. Схемата, описана от Paton, включва следното:
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Ниво

Задача


Ниво 1:
Разпознаване
на проблемите
с психичното
здраве и
суицидния
риск









Ниво 2:
Оказване на
помощ на
първа линия
(оценка и
кризисен
мениджмънт)







Разпознайте
проявяваните от дадено
лице симптоми на
психичен
дистрес/разстройство
и/или наличието на
суициден риск
Осъществете контакт и
окажете подкрепа
Идентифицирайте
наличието на суицидни
мисли
Улеснете контакта с
хората, оказващи
помощ на първа линия
(т.е. с Ниво 2)
Оценете нивото на
риска
Обърнете внимание на
болката и страданието
на човека
Работете с човека, за
да осигурите неговата
непосредствена
безопасност
Обърнете внимание и
ограничете причините,
засягащи здравето и
безопасността в
настоящата ситуация
Улеснете контакта със
семейството (ако го
подкрепят), с приятели,

Персонал

Целият персонал,
влизащ в контакт с
лишените от свобода

Част от персонала:
ACCT1 консултантски
екипи, служители,
отговарящи за
психичното здраве,
директори /
началници на
надзиратели,
пробационни
служители,
психолози,
свещеници, учители,
организатори на
семинари,
медицински сестри

1 Оценка на полагането на грижи в условия на лишаване от свобода и Работа в екип (ACCT) са
етапите на планиране на грижите за затворниците, за които е установено, че са изложени на
риск от самоубийство или самонараняване (www.gov.uk)
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Ниво 3:
Текущи грижи
(не толкова
рискови /
комплексни
случаи)

Ниво 4:
Текущи грижи
(по-рискови /
сложни
случаи)






връстници,
професионална помощ.
Помогнете в
планирането на
полагането на грижа в
крилото / звеното на
затвора (съвместно с
упоменатите в Ниво 3 и
1 и за самите лица)
Първична
медицинска помощ,
регистрирани
медицински сестри
(RMNs)2, лекари по
обща медицина
Осигурете консултации,
(GP3), служители в
лечение или терапия
областта на
Консултирайте се и
психичното здраве и
бъдете източник на
първичната помощ,
информация за хората
свързана с него
от Ниво 2 (и 1?)
(напр. здравни
Сдобийте се с
психолози),
информация и я
свещеници,
предоставете на
психолози (които
доставчиците на
могат да оказват
здравни услуги извън
намеса при
затвора.
самонараняване).
Някои служители на
затвора ще са
необходими и за
двете 2-ро и 3-то
ниво.
Осигурете консултации, Следене на
лечение или терапия
психичното здраве от
персонала с достъп и
Програма за
в структурите без
предоставяне на
достъп, съдействие
психологична помощ
от обществени
(CPA)

2

Регистрирана медицинска сестра

3

Лекари по обща медицина
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Консултирайте се и
бъдете източник на
информация за хората
от Ниво 3 (и 2?)
Сдобийте се с
информация и я
предоставете на
доставчиците на
здравни услуги извън
затвора.

служби за полагане
на грижи за
психичното здраве.

Методологията за обучение AWARE има за цел да даде представа за
съвкупността на услугите и нивата на интервенция при затворници с
психични проблеми, без да си поставя амбициозната цел да предостави
каквато

и

да

е

специфична

информация

или

съдържание

за

специализирани грижи за затворници с психични проблеми. Практическите
дейности, разработени в това ръководство, имат за цел да подпомогнат
целия персонал, влизащ в контакт със затворниците, да разпознае
проблемите на психичното здраве и да осигури на затворниците адекватни
грижи и подкрепа.
Обучението по проекта AWARE е структурирано в четири модула, които
предоставят кратка теоретична информация по основни теми и концепции
по проблемите на психичното здраве, както и преглед на начините за
предаване на тези концепции под формата на обучение на персонала в
местата за лишаване от свобода.
 Модул 1. Информираност за психичното здраве в затворите
o Дефиниция на понятието психично здраве / заболяване и
концепции за психично здраве за неспециализиран персонал.
o Осъзнаване на факторите, оказващи въздействие върху
психичното здраве.
o Информираност за трудностите, свързани с класифицирането
на психичните заболявания.
 Модул 2. Какво бих могъл / би трябвало аз (или колегите ми) да
направят в качеството си на професионалист / доброволец без
опит?
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o Система за оказване на подкрепа в затвора при проблеми с
психичното

здраве

и

ролята

на

различните

категории

служители.
o Системата за оказване на подкрепа в затвора при проблеми с
психичното здраве от гледна точка на лишените от свобода.
o Детерминанти на удовлетвореност от условията в затвора от
гледна точка на лишените от свобода.
 Модул 3. С какви ресурси разполагам?
o Използване ресурсите на затвора в подкрепа на намирането на
решения на проблеми, свързани с психичното здраве.
o Работа с лица с психични проблеми в местата за лишаване от
свобода.
 Модул 4. Психичното здраве като основен фактор за (ре-)
интеграция
o Ресурси и система за оказване на подкрепа на затворниците
след освобождаването им.
o Многоведомствено сътрудничество за подкрепа при (ре-)
интеграцията на лица, лишени от свобода.
Въпросите разглеждани в четирите модула, се изследват допълнително в
отделните точки в рамките на всеки модул. Всеки учебен раздел
предоставя кратка информация по проблема, който разглежда, както и
преки насоки към служителите в пенитенциарната система. Тази част от
ръководството е замислена като полезно четиво за всички служители на
пенитенциарната система със общ или специализиран профил, независимо
дали тяхната длъжност включва пряк контакт със затворници, имащи
проблеми с психичното здраве, или са служители, ангажирани в
провеждането на обучение за повишаване на осведомеността относно
психичното здраве.
Втората част има за цел да бъде полезно ръководство за организаторите,
провеждащи обучение по проблемите на психичното здраве. В нея се
предоставят информация и насоки за това как да се ангажират участниците
в обучението, какви са резултатите от обучението, как да се организира
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обучението и какви са познанията, които участниците следва да придобият
като резултат от него.
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Модул I
Информираност за психичното здраве в затворите
Дефиниция

на

понятието

психично

здраве/заболяване

и

концепции за психично здраве за неспециализирания персонал
Могат ли затворниците, техните семейства и приятели, служителите в
затвора и техните семейства да бъдат щастливи? Затворите не са символ
на щастие, а на трагедия, страдание, вина и срам — така биха отговорили
мнозинството хора, които се намират в или извън затвора. И все пак, ние
сме готови да приемем, че всеки свързан със затвора стрес — както в
самия затвор, така и извън стените му — е възможно по някакъв начин да
се управлява, владее, контролира или избягва. Или, в най-добрия случай,
да се лекува. Да, известно е, че затворите могат да навредят на човешката
автономия, да смажат достойнството и да нанесат щети или да унищожат
напълно доверието на индивида в собствената му личност и възможности.
Знаем, че в затворите господстват авторитарните ценности, които крият в
себе си насилие и злоупотреба, както и че лишаването от свобода
елиминира полезния ефект от общуването с връстници и разрушава
семейните връзки и финансовата стабилност на семейството. Запознати
сме с това, че предразсъдъците към затвора и затворниците ограничават
бъдещите перспективи за подобряване на икономически и социален статус
на лишените от свобода лица (American Friends Service Committee, 1971).
Несигурността е част от човешкото битие и е обичайното състояние,
в което се намират затворниците. То може да е обусловено от
несигурността на затворническата среда и спазването на правилата.
Затворите представляват среда, в която самоуважението е силно
подкопано и често личната безопасност е изложена на риск. При такива
условия силният властва, а слабият бива нарочен за жертва. Това може да
създаде в лицата, лишени от свобода впечатлението, че насилието е
оправдано. Тази несигурност и заплаха от ескалация на насилието,
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съчетани с лишаване от лична отговорност, водят до уязвимост, хроничен
стрес, затваряне в себе си, чувство за липса или за намалена способност
или желание за комуникация. При хората, задържани в следствения арест
или излежаващи присъди с неопределен срок, тези чувства се влошават
допълнително поради неизвестността.
Постоянният стрес засяга хората психически, физически и когнитивно,
като резултатите варират от физическо и психическо изтощение до пълно
изчерпване (бърнаут), състояние, което засяга както затворническия
персонал, така и лишените от свобода. Травмите и посттравматичното
стресово разстройство могат да ускорят този процес, особено когато
климатът в затвора се обуславя от нарушена комуникация, недооценяване
на работата от страна на началниците, нисък дух и липса на сплотеност
сред различните групи служители, липса на положителна корпоративна
идентичност и организационни параметри, като натрупване на извънреден
труд в резултат на недобре организиран работен процес. Затворниците са
изправени пред социална изолация, губят връзка със семействата си след
попадането си в затвора, изправени са пред продължителни периоди на
бездействие и
разочарование,

насилствено безделие.
безпокойство

и

Това може да доведе

изкушение

за

употребата

до
на

наркотици — изключително сериозен риск за психичното здраве на
лишените от свобода. Няма нищо по-лошо за психичното благополучие на
онези, на които им е по-трудно да се справят с живота в затвора, от
безделието. Участието им в дейности, които са реално продуктивни и
възприемани от тях като смислени, може да помогне на затворниците да
усетят, че времето им в затвора не минава безцелно.
Как се чувстваш днес? За какво мислиш най-много? Доволен ли си от
последното хранене? Какво ще кажеш за съня и физически упражнения?
Имаше ли възможност днес да направиш нещо, което те накара да се
почувстваш добре? Какво очакваш с нетърпение през следващите няколко
дни? Какво можем да правим заедно тези дни? За какво си благодарен в
момента? Това са някои от въпросите, които могат да ни ориентират в
психичното състояние на затворниците и персонала. Да, психичното
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здраве, когато е налице, ни дава положително усещане за благополучие,
което ни позволява да оцелеем след преживени болка, разочарование и
тъга. Психичното здраве изисква устойчивост и непоклатима вяра в нашето
собствено достойнство и в достойнството и значението на другите.
Упоменавайки психичното здраве в затвора предполага, че очакваме от
затвора като институция да предостави възможност за личностно развитие
на затворниците, без да нараняват себе си или другите. За да се случи
това, затворниците трябва да се чувстват сигурни и свързани помежду си.
Ако не се чувстват в безопасност, те не могат да бъдат подпомогнати, за
да вникнат в собственото си деструктивно поведение, като това прозрение
не може да бъде постигнато ако лишените от свобода и персонала не бъдат
третирани еднакво, а именно с положителни очаквания и уважение (WHO,
1998). Безопасността и достойнството са сред основните фактори, които
оказват влияние върху психичното здраве в местата за лишаване от
свобода. Много от затворниците са наранили други хора и уважителното
отношение към тях няма за цел да оправдае това поведение по какъвто и
да е начин, а да възстанови общата вяра в един свят на взаимно уважение,
безопасност и следователно - човечност
Голяма част от данните за лошото психично здраве в затворите касаят
нарушителите, а не техните семейства или затворническия персонал. И все
пак, затворническият персонал в голяма степен е засегнат от същите
проблеми, включително стигматизация, риск за личната безопасност и
лоши условия на труд. Известно ни е, че по-голямата част от персонала са
всеотдайни борбени професионалисти, на които понякога им липсва
обучение и ресурси, за да помогнат на затворниците да променят живота
си.
По същия начин. семействата и партньорите на затворниците са ключова
част от общата картина на психичното здраве и благоденствие. В
изследването в рамките на проекта AWARE установихме, че - дори в
затворите, където е бил осигурен достъп до психиатрични ресурси затворниците с огромно мнозинство заявяват, че първият човек, с когото
ще говорят за чувствата си, ще бъде техният партньор или техните
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семейства. Подкрепата на тези взаимоотношения и подкрепата от страна
на

самите

семейства

е

първостепенен

ресурс

за

психическото

благоденствие на лицата, лишени от свобода.
Да ОСЪЗНАВАШ означава да можеш да чувстваш, да мислиш, да питаш и да
отговаряш (чрез човешките взаимоотношения, медицината, психологията,
педагогиката, социалната дейност, културата, икономиката, животоподкрепящата

помощ

и

т.н.)

и

да

бъдеш

готов

да

споделиш

преживяванията си. За да бъде надежден, процесът за насърчаване на
психично здраве трябва да включва всички лица, независимо от ролята им
в схемата затвор, престъпление и наказание.
Психичните разстройства включват широк спектър от проблеми с проява на
различни симптоми. В повечето случаи се характеризират с комбинация от
неадекватни мисли, емоции, поведение и взаимоотношения с другите.
Насърчаването

на

психичното

здраве

се

изразява

в

действия,

подобряващи психическото благоденствие. Това може да включва
създаване на среда, която подкрепя психичното здраве. Националните
политики за психично здраве трябва, освен с психичните разстройства, да
поставят акцент върху по-широк кръг от въпроси, които насърчават
психичното здраве. Насърчаването на психичното здраве трябва да бъде
включено в правителствените и неправителствените политики и програми.
Освен здравния сектор, от съществено значение е да се включат секторите
на образованието, труда, правосъдието, транспорта, околната среда,
жилищата и социалната политика.
Планиране на психичното здраве — главната му цел е да се насърчи
психичното благоденствие, да се предотвратят психични разстройства, да
се осигурят грижи, да се подобри процеса на възстановяване, да се
насърчи спазването на човешките права и да се ограничи смъртността,
заболеваемостта и уврежданията при лицата с психични разстройства.
Мениджмънт на психичното здраве: Освен подкрепа от службите за
предоставяне на здравни услуги, хората с психични заболявания се
нуждаят и от социална подкрепа и грижи. В много случаи им е необходима
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помощ за достъп до образователни програми, отговарящи на нуждите им,
както и съдействие за намиране на работа и жилище, което им позволява
да живеят и да бъдат активни в социалния си кръг по местоживеене.

Дефиниции на СЗО, заимствани от страницата на организацията
относно психичното здраве.

Депресия
Депресията се характеризира с тъга, загуба на интерес или удоволствие,
чувство за вина или ниско самочувствие, нарушен сън или апетит, умора и
лоша концентрация. Хората, страдащи от депресия също могат да имат
множество физически оплаквания без видима физическа причина.
Депресията може да бъде дълготрайна или периодична, което значително
уврежда способността на хората да функционират на работното си място
или в училище, както и да се справят с ежедневните си задължения. В найтежката си форма, депресията може да доведе до самоубийство.
Третирането на депресията трябва да включва психосоциални аспекти, в
това число идентифициране на стресогенните фактори като финансови
проблеми, затруднения на работното място, физическо или психическо
насилие, както и на източниците на подкрепа, като членове на семейството
и приятели. Поддържането или завръщането към социалните контакти и
социалната активност е от значение. (Depression, n.d.)

Биполярно разстройство
Биполярното разстройство представлява редуване на маниакални и
депресивни епизоди, разделени от периоди с нормално настроение.
Маниакалните епизоди включват приповдигнато или раздразнително
настроение, прекалена активност, бърза реч, завишено самочувствие и
намалена нужда от сън. Хората, които имат маниакални пристъпи, но не
изпитват депресивни епизоди, също се класифицират като страдащи от
биполярно разстройство.
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Съществуват ефективни медикаментозни терапии за лечение на острата
фаза на биполярното разстройство и предотвратяването на рецидиви. Това
са

лекарства,

които

стабилизират

настроението.

Психосоциалната

подкрепа е важна част от лечението." ((WHO | Psychosis and Bipolar
Disorders, n.d.)

Деменция
„Деменцията обикновено има хроничен или прогресиращ характер, при
който има влошаване на когнитивната функция (т.е. влошаване на
умствените способности) много

над

очакваното

и нормалното за

напредването на възрастта. Засяга паметта, мисленето, ориентацията,
разбирането, изчисляването, способността за учене, речта и преценката.
Нарушението на когнитивните функции обикновено се придружава и от
време на време се предшества от влошаване на емоционалния контрол,
социалното поведение или мотивацията.
Деменцията се причинява от различни дегеративни заболявания и
наранявания, които засягат мозъка, като напр. Алцхаймер или инсулт.
Въпреки че понастоящем няма терапия за лечение на деменцията или за
промяна на нейния прогресивен ход, има много медикаментозни терапии
на различни етапи от клиничните изпитания. Въпреки това, може да се
направят много неща, за да се подпомогне и подобри живота на хората с
деменция, тяхната кариера и семейство.“ ((Dementia, n.d.)

Самонараняване / Самоубийство
„Самоубийството е акт на умишлено прекратяване на собствения живот.
Нефаталните

суицидни

мисли

и

поведение

(наричани

по-нататък

„суицидно поведение“) се класифицират по-конкретно в три категории:
суицидни идеи, а именно мисли за възприемане на такова поведение,
което би сложило край на живота на даден човек; план за самоубийство,
който представлява формулиране на конкретен начин, по който даден
човек възнамерява да умре и опит за самоубийство, който представлява
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възприемане на потенциално самонараняващо се поведение, с което някой
показва намерението си да умре. Повечето изследователи и клинични
специалисти разграничават суицидното поведение от несуицидното
самонараняване (например), което се отнася до самонараняване, при което
даден човек няма намерение да умре. (Nock et al., 2008)
Самоубийството често е единствената най-честа причина за смърт в
местата за лишаване от свобода. Ръководството на СЗО за предотвратяване
на самоубийства в карцерите и затворите гласи, че „В някои ситуации,
самоубийствените актове или опитите за самоубийство на затворниците ще
бъдат разглеждани като манипулативни. Смята се, че тези затворници
използват своето суицидно поведение, за да получат известен контрол над
заобикалящата ги среда, като например да бъдат прехвърлени в болница
или преместени в затвор с по-лек режим. Възможността за инсцениран
опит за самоубийство, който цели да подбуди към бягство или има друг,
престъпен мотив, също трябва да бъде постоянно съществуваща причина
за безпокойство за всички служители, особено за тези, работещи в зони с
максимална и супер максимална сигурност. Лишените от свобода мъже,
които са асоциални или социопати, е възможно да са по-склонни към
манипулативни опити, тъй като е вероятно да изпитват трудности с
адаптирането

към

свръхконтролираните,

колективни

условия

на

затворническия живот. Освен това за някои затворници самонараняващото
се поведение може да бъде начин за намаляване на напрежението. "
(Prevention Suicide in Jails and Prisons., 2007)
Може да е трудно да се открие разлика между самонараняване и опити за
самоубийство, дори за лишения от свобода. Ръководството на СЗО гласи,
че „Налице са показатели, че много инциденти включват както висока
степен на суицидни намерения, така и така наречените манипулативни
мотиви като желание да се обърне внимание на емоционалния стрес на
затворника или желание да се повлияе на бъдещи действия, като например
избягване на преместване в друг затвор, където посещенията на
семейството ще са много по-редки. “((Prevention Suicide in Jails and
Prisons., 2007))
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Травматично мозъчно увреждане (TBI)
Травматично мозъчно увреждане в затвори и карцери: Недооценен
проблем представлява фактът, че много хора в местата за лишаване от
свобода живеят с черепно-мозъчна травма. Това може да причини
симптоми като „Дефицитът на внимание може да затрудни затворника с
TBI да се съсредоточи върху необходимата задача или да отреагира на
указанията, дадени от затворнически служител. И двете ситуации могат да
бъдат тълкувани погрешно, като по този начин се създава впечатление за
умишлено непокорство от страна на затворника. Когнитивният дефицит
Дефицитът на паметта може да затрудни разбирането или запомнянето на
правила или указания, което може да доведе до дисциплинарни действия
от страна на служителите в затвора или карцера. Раздразнителността или
гнева може да бъдат трудно контролируеми и това да доведе до инцидент
с друг затворник или служител на затвора и до допълнителни наранявания
на лицето и на останалите. Забавените вербални и физически отговори
могат да бъдат тълкувани от служителите на затвора като некооперативно
поведение. Неконтролираното или импулсивното поведение, включително
проблемите с контрола на гнева и неприемливото сексуално поведение,
могат да провокират други затворници или да доведат до дисциплинарни
действия от страна на служителите в затвора или карцера. ((Traumatic
Brain Injury in Prisons and Jails, n.d.) ((WHO | Neurology and Public Health,
n.d.)

Шизофрения и други психози
Психозите, включително шизофренията, се характеризират с изкривявания
в мисленето, възприятието, емоциите, езика, в усещането за себе си и в
поведението. Често срещаните психотични преживявания включват
халюцинации (чуване, виждане или усещане на неща, които ги няма) и
делюзии (фиксирани неверни убеждения или подозрения, които са твърдо
поддържани,

дори

когато

има

доказателства

за

противното).
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Разстройството може да затрудни засегнатите хора да работят или учат
нормално. Медикаментозното лечение и психосоциалната подкрепа имат
ефект. Улесняването на достъпа до мерки и програми за помощ в
обкръжаващата среда, подкрепа за жилищно настаняване и трудова
заетост може да действа като фундамент за която хората с тежки психични
разстройства, включително шизофрения. (Schizophrenia, n.d.)
Нарушения на развитието, включително аутизъм
Нарушение на развитието е общ термин, обхващащ интелектуални
затруднения и всякакви разстройства на развитието, в това число аутизъм.
Симптомите на генерализираното разстройство на развитието, като
аутизъм,

включват

нарушение

на

социалните

взаимоотношения,

комуникация и език, както и тесен кръг от интереси и стереотипни,
повтарящи се маниеризми, уникални за всеки индивид. Нарушенията на
развитието често възникват в бебешка или в ранна детска възраст. В някои
случаи, хората с такива разстройства показват някаква степен на
интелектуални затруднения. Придържането към ежедневна рутина помага
да се предотврати излишният стрес, това означава хранене, тренировки,
учене, контакти с други хора и лягане в конкретни и непроменливи часове.
Следва да се осигури редовно проследяване от страна на здравни служби
на възрастни с нарушения на развитието и да се отделя внимание на
нуждата им от занимание. ((Autism Spectrum Disorders, n.d.)
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Разбиране на факторите, влияещи върху психичното здраве
Резултатите от проучване на фокус група (Nurse, 2003 г.) относно влиянието
на факторите на околната среда върху психичното здраве в затворите
разкриха, че лишените от свобода споделят, че дългите периоди на
изолация с малко психически стимули. допринасят за лошо психическо
здраве и водят до интензивно чувство на гняв, фрустрация и тревожност.
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Затворниците заявяват, че са прибягвали до злоупотребата с наркотици, за
да облекчат дългите часове на досада. Повечето фокус групи определят
негативните взаимоотношения между персонала и затворниците като
важен фактор, засягащ нивата на стрес и на двете страни. Служителите на
затвора описват „цикли на стрес“, при който затворническата култура,
организация и недостиг на персонал предизвикват високи нива на стрес в
служителите, което води до заболявания, а това от своя страна причинява
още по-голям стрес на останалите служители. Недостигът на персонал
също засяга и затворниците, излежаващи по-дълги присъди, които изливат
разочарованието

си

върху

затворническите

служители

и

това

допълнително влошава ситуацията. Недостигът на персонал се отразява и
върху контрола и наблюдението над тормоза и намалява времето, през
което затворниците могат да поддържат контакт със семействата си.
Основните фактори на затворническата среда, които оказват влияние върху
психичното здраве на лишените от свобода включват изолация и липса на
психическо

стимулиране,

злоупотреба

с

наркотици,

негативни

взаимоотношения със затворническия персонал, тормоз и липса на семеен
контакт. Основните проблеми, които влияят на психичното здраве на
персонала, включват усещането за липса на управленска подкрепа,
негативна култура на работа, безопасност на персонала и високи нива на
стрес, увеличаващи заболяванията при персонала, което от своя страна
води до още по-високи нива на стрес.

Изолация и липса на умствена стимулация
Затворниците,

задържани

униформеният

персонал

под

стража,

подчертават

осъдените

отрицателния

затворници
ефект

и

върху

психичното здраве на лишените от свобода от затварянето им в
продължение на 23 часа дневно. Обикновено затворниците, задържани под
стража не работят и нямат достъп до образование, докато много осъдени
затворници имат ограничен достъп и до двете. Лишените от свобода
обсъждаха как липсата на активност и психическо стимулиране води до
екстремен стрес, гняв и разочарование.
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Фокус групите смятаха, че всяка дейност, независимо дали е упражнение,
работа или образование, е от полза. Фокус група на неуниформения
персонал смята, че образованието е особено важно за затворниците, тъй
като грамотността на повечето от тях е ограничена.

Негативни взаимоотношения със служителите на затвора
Всички фокус-групи на затворниците описват цикъл от негативни
отношения, при който, ако служител се отнася зле с лишен от свобода,
затворниците затрудняват живота на служителя, което от своя страна води
до по-голям стрес за персонала на затвора. Този факт излезе наяве особено
от поредицата от коментари на женската фокус група.
Всички фокус групи на лишените от свобода, (с изключение на осъдените
затворници), предлагат персоналът да получи по-добро обучение и да бъде
оценяван по по-високи критерии, като това би намалило нивата на стрес
при затворниците. Задържаните под стража в затвора описват как
намаленият състав на персонала увеличава времето, прекарано в килиите,
което прави затворниците по-неконтролируеми, увеличавайки така нивото
на стрес както на персонала, така и на затворниците.

Упражняване на тормоз
Четиридесет и пет затворника (осъдени за сексуални престъпления,
малтретиране на деца или такива, които са уязвими към тормоз от други
затворници) подчертаха насилието от други лишени от свобода като
съществуващ проблем; други фокус групи не дискутираха това, но описаха
тормоза над затворници от страна на затворническите служители (вж. погоре ). Един участник от групата на 45 описа как тормозът от други
затворници е повлиял на психичното им здраве.
Някои членове на фокус групата бяха примирени с упражняваното върху
тях насилие, казвайки, че не може да бъде спряно, докато други твърдяха,
че това все още влияе върху психичното им здраве и е основна причина
хората от тяхното крило да се разболяват. Предложенията за намаляване
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на тормоза включват наличието на достатъчен надзор от страна на висши
служители в затвора, особено по време на хранене.

Работна среда и култура
Редуцирането броя на персонала и едновременното нарастване на броя на
затворниците през последните няколко години често се изразява като
фактор, причиняващ стрес на персонала на местата за лишаване от
свобода. Вследствие на това затворниците имат по-малко време за
излизане от килиите, тъй като има по-малко служители, които да ги
надзирават, което от своя страна увеличава напрежението между
служителите и затворниците. Това води до по-малко удовлетворение на
персонала от работата му. Лошият начин на управление, липсата на
комуникация, недостатъчната информация и липсата на приемственост в
грижите за затворниците са изброени като фактори, повишаващи нивата на
стрес в персонала. Служителите признават собствения си принос за стреса
в работата си, описвайки как мачо културата в затворите затруднява
служителите на затвора да се отпуснат и да говорят за проблемите си.
Екипът за полагане на здравни грижи имаше притеснения относно
безопасността, тъй като някои служители трябваше да интервюират
затворници без охрана и в неподходящи съоръжения. Целият екип
считаше, че това е важно и отразяваше общото чувство на изолация.
Неуниформеният персонал акцентира по-слабо върху собствените си нива
на стрес по време на работа, но описа как другите членове на персонала
биха могли да ги разтоварят от стреса. Униформените служители смятат,
че стресът е основната причина, влияеща върху здравето им на работното
място, важен аспект на който е и страхът от насилие.

Цикли на стреса
Различните стресогенни фактори, включително редуцираният брой на
персонала, затворническата култура, управлението на затвора и страха за
собствената си безопасност, често описвани като взаимодействащи
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помежду си, са основните причини за повишаване на общите нива на
стреса. Това най-добре е дефинирано от член на здравния екип, който
описва „цикли на стреса“, при който ниският дух и недостигът на персонал
увеличават

нивата

на

стреса,

което

от

своя

страна

увеличава

заболеваемостта на персонала, редуцира броя му, допълнително понижава
духа на останалия персонал, което води до по-голям стрес и болести сред
служителите на затвора.
Резултатите от тази фокус група показват как фактори, касаещи
обкръжаващата среда и организацията влияят върху психичното здраве в
затворническата обстановка. Дългите периоди на затваряне с малко
активност или умствена стимулация имат отрицателно въздействие върху
психичното здраве на затворниците, независимо дали са страдали от
някакво психично заболяване или не.
Тези стресогенни фактори могат да бъдат редуцирани с намаляване броя
на затворниците или с повишаване нивото на служителите, например чрез
осигуряване на здравословни условия на труд за справяне с високите нива
на заболеваемост при персонала и чрез подобряване на комуникацията,
обучението, надзора, подкрепата и работата в екип на служителите в
местата за лишаване от свобода. Това би намалило продължителността на
килийният престой на затворниците, като това ще доведе до промени в
културната среда в затвора, което от своя страна може да има значително
положително въздействие върху психичното здраве на затворниците.
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Съзнаване на трудностите, произтичащи от “поставянето на
етикети” на лицата, страдащи от психични заболявания

Във всеки един момент над 10 милиона души се намират в затвора, а всяка
година над 30 милиона влизат и излизат от местата за лишаване от свобода.
Изследванията постоянно показват, че при затворниците има висок процент
на психични разстройства, а в някои страни в затворите има повече хора с
тежки психични заболявания, отколкото в психиатричните клиники.
Въпреки високото ниво на нужда, тези нарушения често се диагностицират
недостатъчно и не се третират добре (Fazel et al., 2016).
Отражението от поставянето на етикети поради заболяването им върху
стигматизацията на хората, страдащи от психични заболявания, е предмет
на текущ дебат. Някои твърдят, че етикетите имат отрицателно влияние
върху преценката и трябва да се избягват, отстъпвайки място на
информираността, подчертаваща съществуването на връзка психично
здраве / заболяване. Други смятат, че поведенческите симптоми по-силно
влияят на стигматизацията от поставянето на етикети (Dolphin & Hennessy,
2017).
Поставянето на етикети може да обостри симптомите, а етикети като
личностно

разстройство,

дори

могат

да

изострят

депресията

и

тревожността, както и да дадат претекст на другите да се държат зле
(Robinson, 2009). Също така, поставянето на етикети за психични
заболявания имат потенциал както да заклеймяват, така и да отчуждават
хората. Можем бързо да попаднем в капана на дихотомното мислене.
Имате проблем с психичното здраве или нямате и сте здрави. Поставянето
на етикети създават изкуствено разделение между „нормално“ и
„ненормално“. След това сме склонни да третираме очевидните аномалии
като отделни лечими образувания, напр. тревожност, депресия и различни
психични разстройства. След като този вид мислене се усвои, той може да
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се институционализира в здравеопазването до степен, която засилва,
вместо да облекчава, проявяващите се симптоми (Langer, 2016).
Предвид своите особености и основен фокус, теорията за поставяне на
етикети е трудно да се приложи за диагностика и лечение на психично
болни сред затворниците. Тази теория се прилага за общите обществени
процеси, докато затворът е интегрална институционална среда, в която
социалните

взаимодействия

се

случват

в

уникална

микросреда.

Затворниците вече са преминали през някои, ако не и през всички етапи
на набелязването им за престъпници и по този начин, според теоретиците
на поставянето на етикети, вече са придобили статут на лица с девиантно
поведение, което по-късно ще затрудни функционирането им като
нормални възрастни. По този начин въпросът за диагностицирането и
лечението (т.е. поставянето на етикет) на някои затворници в затвора като
психично болни не е процес, който се вписва добре в парадигмата,
разработена от гореспоменатата теория. Процесите имат редица общи
неща и някои от тях може да се окажат проблематични. Психолозите,
работещи в затворите, могат да очакват да срещнат точки на напрежение
при взаимодействието си както със служителите на затвора, така и със
затворници, особено с онези, които симулират психични заболявания, за
да се възползват от предимства в процеса на наказателното правосъдие
(Dunn & Steadman, 1982).
В случая на лишените от свобода, поставянето на етикет на психичното
заболяване често може да доведе до стигматизация от страна на
затворническия персонал, медиите и широката общественост. В резултат
на това клеймо, засегнатите лица често ще полагат големи усилия, за да
прикрият състоянието си и да избегнат търсенето на необходимото
лечение, което може да влоши техните заболявания. Освен това ресурсите
за нуждаещите се от обществени и стационарни грижи са драстично
преувеличени. Комбинираният резултат от тези фактори е, че хората,
които по-правилно се нуждаят от грижи за психичното им здраве превантивни и възстановителни - са изложени на значителен риск да
попаднат в сферата на наказателното правосъдие (Andrewartha, 2010).
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Образованието, като средство за борба със стигматизацията на психичните
заболявания, може да бъде проведено по много начини, но по принцип това
е информирането на обществеността за истината относно психичните
заболявания и отхвърляне на съществуващите заблуди. За разлика от
протеста, който на практика не е нищо повече от съветване на обществото
какво не трябва да прави или да мисли, образованието функционира, като
предлага фактическа информация и противопоставя преобладаващите
митове на законните истини по отношение на психичните заболявания, с
цел да замести неточната информация с факти. В този контекст
образованието няма за цел да направи от обществеността експерт по
психични заболявания, по-скоро то има за цел да предостави достатъчно
фактически данни, от които обществеността да се възползва, за да обори
съществуващите погрешни схващания за психични заболявания.
Програмите за образование и обучение са най-популярното средство за
борба със стигматизацията на психичните заболявания, тъй като могат да
се организират лесно и да се провеждат пред широка публика, постигайки
доста добри нива на успех. Въпреки наличието на положителна връзка
между информираността относно психичните заболявания и нежеланието
да се участва в стигматизацията им, не е сигурно дали целенасочените
образователни кампании всъщност превръщат хората от невежи в знаещи
по отношение на психичните заболявания.
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Допълнителни ресурси & съвети

Вижте презентацията от обучението на служителите по проекта
AWARE, в която д-р Олга Темели, водещ експерт от Критския
университет споделя възгледите си относно въздействието на
лишаването от свобода върху психичното здраве на затворниците.
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Модул II
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Модул II
Какво бих могъл/би трябвало аз (или колегите ми) да
направят като професионалист/доброволец без опит?
Система за оказване на подкрепа в затвора на лишените от
свобода с психични проблеми и ролята на различните групи
служители

Тъй като причината хората с психични заболявания да се забъркват със
системата на наказателното правосъдие са повече от една, е малко
вероятно някой от подходите да намали постоянния рецидив и да
предотврати престъпната дейност за тези лица. На този етап повечето
програми за превенция и интервенция за нарушители с психични
заболявания се фокусират върху осигуряване на достъп до лечение на
психичните заболявания или до психиатрични медикаменти.
Факторите, тласкащи престъпниците с психични заболявания и тези без
такива към престъпна дейност до голяма степен са едни и същи и е
вероятно

програмите,

насочени

към

косвено

към

корените

на

престъпността като бедност, заетост, подслон, социална подкрепа и
злоупотреба с вещества, да бъдат полезни.
Програма за нарушители с психични заболявания, която да е успешна и
ефективно да предотвратява или да прекъсне цикъла на замесване на
лицата в системата на наказателното правосъдие, следва да бъде
всеобхватна, да отговаря на холистичните нужди на тази високорискова
група, а не да се фокусира единствено върху симптомите на психичното
здраве и лечение. Ранната намеса също може да бъде от решаващо
значение. Настъпващата зряла възраст е ключовият момент, в който се
проявяват и двата симптома, на престъпното поведение и психичните
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отклонения, като обикновено лицето става и обект на наказателното
правосъдие (Peterson & Heinz, 2016)
В подкрепа на затворниците, страдащи от психични проблеми, грижите
предоставяни в рамките на местата за лишаване от свобода могат да
включват участието на различни групи от персонала със специфични
отговорности. Схемата, предложена от Paton (2004 г.), цитирана в
(Musselwhite et al., 2004 г.), както е представена във въведението на
Програмата за обучение по проекта AWARE, описва четири нива на полагане
на грижи за психичното здраве:
Ниво 1: Разпознаване на
проблемите с психичното здраве
и суицидния риск

Всички служители, влизащи в
контакт с лишените от свобода
Част от служителите: ACCT
консултантски екипи, служители,

Ниво 2: Оказване на помощ на
първа линия (оценка и кризисен
мениджмънт)

отговарящи за психичното здраве,
директори / началници на
надзиратели, пробационни
служители, психолози,
свещеници, учители, организатори
на семинари, медицински сестри
Първична медицинска помощ,
регистрирани медицински сестри
(RMNs), лекари по обща медицина

Ниво 3:
Текущи грижи (не толкова
рискови / комплексни случаи)

(GP), служители в областта на
психичното здраве и първичната
помощ, свързана с него (напр.
здравни психолози), свещеници,
психолози (които могат да оказват
намеса при самонараняване).
Някои служители на затвора ще са
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необходими и за двете 2-ро и 3-то
ниво.
Следене на психичното здраве от
персонала с достъп и в
Текущи грижи (по-рискови /

структурите без достъп,

комплексни случаи)

съдействие от обществени служби
за полагане на грижи за психично
здраве.

В рамките на обучителния материал за информираност по въпросите на
психичното здраве на служителите в местата за лишаване от свобода
(Musselwhite et al., 2004 г.) бяха определени функциите на две нови роли,
ангажирани с проблемите на психичното здраве в затвора, а именно
служител, следящ психичното здраве и друг служител в ролята на
консултант.

Ролята на консултанта по състоянието на психичното здраве в
затвора
Консултантът по ACCT (Оценка на полагането на грижи в условия на
лишаване от свобода и Работа в екип) основно подкрепя персонала, като
съдейства при взимането на решения за подходящите грижи в зависимост
от индивидуалните нужди на затворниците и (заедно) взимат решение за
това кой се нуждае от здравни грижи и кой не.
Консултантът по ACCT е член на мултидисциплинарния екип, съставен от
служители на затвора и друг персонал, като свещеници, пробационни
служители, психолози и медицински сестри. От време на време, в
съответствие с местните процедури, консултантът по ACCT ще бъде
потърсен да извърши оценка и само за този период от време няма да може
да изпълнява обичайните си задължения. Задачите на консултантите за
ACCT са следните:
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•

Да се отзове в помощ на лишен от свобода, определен като суициден
или който се е самонаранил или се счита за уязвим / намира се в
риск поради друга причина (напр. би могъл да страда от психично
разстройство).

•

Разговаряйте с лицето; осъществете контакт с него/нея; обяснете
целта на разговора; наблегнете на поверителността и споделянето на
информация; разгледайте от тяхна гледна точка проблемите, които
той/тя имат; наблюдавайте за възможните признаци на депресия,
суицидни мисли, намерения и планове; поискайте мнението на
затворника за неговите силни страни, способности и какво би могло
да му бъде в помощ; и докато провеждате разговора, наблюдавайте
затворника за признаци на психоза.

•

Преди или след разговора, съберете свързана с риска информация
от персонала на крилото / от архива на крилото / от архива на
затвора. Например, произнесена или очаквана продължителна
присъда; насилствено престъпление, особено убийството на член на
семейството; нарушение; рецидив; изолиран и без достъп до здравен
персонал

(включително

текущо

или

скорошно

психиатрично

лечение); зависимост от наркотици / алкохол; доказателства за
болезнено или неизлечимо физическо заболяване.
•

Съвместно със затворника и с директора на затвора направете оценка
на нивото на риска от самоубийство (ниско, средно или високо) и
изгответе план за предоставяне на грижи. Това означава, че ако се
счете за необходимо, на лишения от свобода следва да се назначи
преглед и да получи грижи за психичното си здраве.

•

Установете добри работни взаимоотношения със служителите на
затвора и с други колеги, особено с тези, които могат да бъдат част
от плана за грижи, включително със здравния персонал.

39

Ролята на служителя, следящ за психичното здраве
В допълнение към обичайните си задължения, служителят, следящ за
психичното здраве трябва да е способен да:
•

Повиши осведомеността на затворниците за потенциалния риск да
бъдат развити или вече да съществуват проблеми с психичното
здраве;

•

Поеме водеща роля като първа точка за контакт по въпросите,
свързани с психичното здраве на затворниците;

•

Предоставя адекватни насоки, подкрепа, информация и знания по
въпросите, свързани с психичното здраве на лишените от свобода и
на други колеги в структурата на затвора;

•

Създаде

добри

работни

взаимоотношения,

да

комуникира

и

подкрепя, официално и неформално други колеги, като например
други служители на затвора, здравен персонал, психолози и
консултанти за ACCT по въпросите на психичното здраве;
•

Реагира както подобава, в рамките на компетентността си, на
нуждите на психичното здраве на затворниците.

Библиография
Peterson, J., Heinz, K. (2016) "Understanding Offenders with Serious Mental
Illness in the Criminal Justice System," Mitchell Hamline Law Review: Vol. 42:
Iss.

2,

Article

3.

Available

at:

http://open.mitchellhamline.edu/mhlr/vol42/iss2/3
Musselwhite, C., Freshwater, D., Jack, E., & Maclean, L. (2004, September).
Mental Health Awareness for Prison Staff. Institute of Health and Community
Studies,

Bournemouth

https://core.ac.uk/download/pdf/75079.pdf

University.

40

Системата за оказване на подкрепа в затвора при проблеми с
психичното здраве от гледна точка на лишените от свобода
Добре известно е, както и документирано, че условията в затвора играят
роля за проявата и изострянето на проблемите с психичното здраве.
Всъщност има многобройни проучвания, които показват значително повисоки нива на разпространението им сред затворниците в сравнение с
общото население (Bradley, 2009; Fazel & Danesh, 2002 г.). Следователно,
задачата за предоставяне на грижи за психичното здраве в затворите е
възпрепятствана от самото обкръжение, както и от множеството
променливи и нужди, които човек трябва да вземе предвид при лечението
на лишени от свобода.
Към днешна дата са проведени много проучвания във връзка с нуждите и
най-добрите практики за диагностика и лечение на пациенти с психични
проблеми в местата за лишаване от свобода, но, за съжаление, повечето
от тях се фокусират върху проблема от страна на терапевтите и самите
здравни специалисти, а не от гледна точка на затворниците, които в крайна
сметка са крайните реципиенти. (Morgan, Rozycski & Wilson, 2004). В едно
от малкото проучвания, фокусирани върху възприятията на затворниците
относно оказваната подкрепата по отношение на психично здраве в
затворите, проведено от Morgan et al. през 2004 г. се дава по-ясна картина
за възгледите на затворниците по този въпрос. Интересното при това
проучване

е

фактът,

че

нито

едно

от

стереотипните

или

по-

разпространените вярвания за това как затворниците ще възприемат
терапията не се потвърди. Малък брой от затворниците са счели, че
лечението е за „слаби“ хора, или че може да бъде използвано срещу тях
по време на съдебния процес. Същото важи и по отношение на това да
бъдеш доносник или да бъркаш специалисти по психично здраве с полицаи
под прикритие, които се опитват да извлекат признание от теб. Обратно,
най-важните аспекти, които повлияха на решенията на затворниците,
изглежда бяха липсата на подходящи насоки къде и как да се потърси
помощ и фактът, че предпочитат да говорят за личните си проблеми със
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семейството и с приятелите си (може би остатък от стереотипно
убеждение, че това има ефекта на помощ). Освен това, проблемите с
липсата на подходящо обучение и недостатъчно персонал в затворите
предвид постоянно нарастващо затворническо население изглежда също
предизвикват тези ефекти (Offender Health Research Network, 2010).
Като цяло изглежда, че основните притеснения на затворниците не се
крият толкова във възприетите от тях възгледи или страх от терапия на
проблеми с психичното здраве, а по-скоро в недостъпността и липсата на
ефективна и правилната диагностика и лечение в отговор на нуждите им.
Освен това и поради гореизложеното изглежда, че фокусът е поставен
върху поведенчески „ясните“ случаи на психични заболявания, поради
агресивността на климата в затвора като цяло, оставяйки по-неотявлените
или по-малко свързаните с агресия психични разстройства до голяма
степен недиагностицирани или нелекувани. Всъщност случаите, които не
реагират на успокоителни медикаменти, изглежда, че до голяма степен се
игнорират или ограничават до минимум разпределение и предоставяне на
ресурси (Gonzalez & Connell, 2014).

Резултати от проучването
Както изглежда, резултатите от нашето проучване са в подкрепа на
оскъдните

предишни

изследвания.

Всъщност

50%

от

участниците

споделиха, че са получили психологическа подкрепа в даден момент от
живота си, повече от половината (53%) са получили помощ в затвора, 12%
както в затвора, така и извън него, други 35% са получили помощ само
извън затвора. От респондентите 65% са имали полза, а една трета не.
Някои от тях използваха възможността да споделят защо намират
подкрепата за полезна или не, като подчертават, че помощта в затвора не
е толкова полезна, колкото извън затвора, най-вече поради липсата на
ресурси. Освен това притеснителните 20% твърдят, че не са получили
помощта, която са поискали. Освен това, като че ли господства
схващането, че лишените от свобода вярват, че служителите на затвора
защитават интересите им, но процентът на така мислещите е малко над
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50%, което в най-добрия случай е индикатор за неточност и наличие на
проблем. Тревожно е, че около 40% съобщават, че не се приемат сериозно,
когато съобщават за негативни чувства и че не могат да си уговорят среща
със специалист по психично здраве в разумен срок по собствено искане.
Тези резултати на практика са в подкрепа на предходното изследване, в
което се упоменава факта, че поради недостиг на персонал и недостатъчно
обучение на служителите на затвора, болшинството затворници (85%)
предпочитат да разговарят за проблемите си с приятелите и със
семейството си, съгласно Morgan et al. (2004 г.) и с проучването на
Националния здравен институт (Мрежа за изследване на здравето на
нарушителите) във Великобритания (2010 г.).

Насоки за обучение на затворническия персонал
Предвид всичко гореизложено, можем да направим някои изводи относно
областите, в които служителите в затвора и / или държавата могат да
подобрят и да съсредоточат опитите си да станат по-добри доставчици на
здравни грижи за психичното здраве на лишените от свобода. На първо
място, що се отнася до държавата, по-нататъшното предоставяне на
квалификация на служителите на затворите е абсолютно наложително,
както и по-добро финансиране за откриване на длъжности, занимаващи се
с проблемите на психичното здраве на затворниците, не само що се отнася
до поведенчески разстройства (поради употребата на наркотици), както е
прието досега, но и що се отнася до психически проблеми, осигурявайки
хора, които имат време и познания, да се вслушат в реалните нужди от
грижа за психичното здраве на затворниците, дори да не са придружени от
поведенчески проблеми. Също така, държавата следва да въведе по-добри
стандарти за контрол и оценка, да актуализира архаичните методи за
диагностика, които не са подходящи и адаптирани към съвременната
обстановка в местата за лишаване от свобода.
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От страна на служителите в затворите е наложително да се създадат нови
парадигми, отговарящи на реалните нужди и искания на затворниците. Не
е добър знак, че тази част от проекта се основава на неакадемични
източници и изследвания, базирани на опита и вярванията на затворници,
а не на професионалисти. Гласовете на затворниците трябва да бъдат
изслушани и взети предвид при планирането на етапите, по които подобни
интервенции, лечения и диагностични инструменти ще бъдат разработени
и широко използвани. Освен това, служителите в затвора трябва да могат
да

получат

специализирано

обучение

във

връзка

с

нуждите

на

затворниците и спецификата на средата в местата за лишаване от свобода
(въздействието им върху психическото и физическото здраве и др.).
Накрая и вероятно най-важното, би било изключително полезно, ако
специалистите по психично здраве могат да изградят междуличностни
умения, специфични за затворническата среда, за да спечелят доверието
на затворниците, тъй като съществува тенденция лишените от свобода
винаги да се обръщат към семейството и приятелите си и да пренебрегват
психолозите и психиатрите, може би решението е в кампания за
повишаване на осведомеността относно разликите и предимствата, които
специалистът по психично здраве може да предостави в сравнение с
приятеля, съпруга или друг член на семейството, което ще насърчи
доброволното участие на затворниците в такива програми.
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Детерминанти на удовлетвореност от условията в затвора от
гледна точка на лишените от свобода
Изследванията, свързани с удовлетвореността на лишените от свобода от
институцията не са много, но изглежда, че тя е добър показател за това,
как лишените от свобода възприемат качеството на затвора (Molleman &
van Ginneken, 2015). Това е от значение, тъй като се очаква по-добрите
условия да постигнат целите на лишаването от свобода по-ефективно,
отговаряйки

на

нуждите

на

затворниците,

насърчавайки

тяхната

рехабилитация и в крайна сметка помагайки им да се отвърнат от
престъпността. Няколко фактори, свързани с възприятието на качеството
на затвора са социална подкрепа, контакт с външната среда, психично
здраве на затворниците и наличност на услуги и структура за подкрепа. По
отношение на обстановка, в която проблемите с психичното здраве играят
важна роля, предвид широкото разпространение на психични разстройства
(вж. Fazel & Danesh, 2002 г.), проектът AWARE твърди, че препятствията
пред предоставянето и търсенето на психична помощ оказват въздействие
върху

затворниците

и

тяхната

удовлетвореност

от

институцията.

Решението да се потърси помощ при проблеми с психично здраве може да
бъде повлияно от някои убеждения и нагласи на затворниците, като
например схващането, че службите за психично здраве са само за луди
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хора, наличие на страх, че ще бъдат сметнати за слаби, липса на
поверителност (Morgan, Rozycki и Wilson , 2004 г.).
Структурите

в

подкрепа

за

затворниците

играят

важна

роля

за

благоденствието на лишените от свобода. Резултатите от систематични
наблюдения показват, че посещенията имат положителен ефект върху
благоденствието

на

затворниците,

намалявайки

рецидивизма

и

насилственото поведение (De Claire & Dixon, 2015 г.). Контактът на
затворниците с външния свят (т.е. възможността да поддържат връзка със
семейството, приятелите, адвоката си) се очаква също да намали травмата
от престоя в затвора (Molleman & Leeuw, 2012) и следователно да
допринесе за възприятието на затворниците за качеството на затвора.
Други източници на подкрепа са официалните ресурси, достъпни в
затворите, като охрана, специализиран персонал и доброволци. Тези
ресурси могат да бъдат важни и да подпомагат затворниците да се справят
с различни проблеми. Както бе споменато от Mitchell and Latchford (2010
г.), лишените от свобода, борещи се с депресия или с други психични
проблеми, ще се обърнат към специализирания персонал (напр. лекари),
докато затворниците, жертви на тормоз или дискриминация, ще търсят
подкрепата от служителите на затвора. Следователно ние твърдим, че
наличието на тези източници на подкрепа ще допринесе за повишаване
удовлетворението на затворниците за условията затвора.

AWARE – резултати от изследване, проведено с лишени от свобода в 5
европейски държави.

Увод
Вземайки предвид целите на проекта AWARE, партньорството имаше за цел
да разбере как затворниците възприемат системата за психична помощ в
системата на наказателното правосъдие и техния опит със структурите за
подпомагане на психичното здраве.
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Метод и Цел
Данните бяха събрани в 5 различни държави от ЕС, които са част от
партньорството AWARE. Бяха използвани общо 497 отговора на въпросника
на AWARE за оценка на нуждите, за да се разберат детерминантите на
удовлетвореността на затворниците от институцията. Разпределението на
случаите между страните може да се намери в таблица 1.

Таблица 1 – Брой участници за държава партньор

Брой
участници

Процент

Португалия

135

27,2

Германия

100

20,1

Румъния

94

18,9

Гърция

95

19,1

България

73

14,7

497

100,0

Общо

Резултати
Резултатите бяха изчислени от общата извадка и за всяка държава.
Композитните

показатели

бяха

изградени,

сумирайки

различните

елементи, след осигуряване на добра вътрешна последователност.
Използвайки данните от 5-те държави, резултатите показват, че контактът
с външната среда и усещането на затворниците, че персоналът се грижи за
тяхното

благополучие,

са

основните

фактори,

определящи

удовлетвореността от институцията. А именно, данните показват, че за
всяка една допълнителна точка в индикатора за контакт с външния свят
има 28% увеличение на вероятността затворниците да кажат, че са доволни
от институцията. От друга страна, възприятието на затворниците, че
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персоналът се грижи за тяхното благоденствие, е най-силният фактор за
прогнозиране на качеството на затворите. Всъщност увеличаването на 1
единица по този показател, увеличава вероятността затворниците да
кажат, че са доволни от институцията с коефициент 1,61 (61%).

Резултатите варират в зависимост от държавата, като различните
детерминанти за качеството на затвора се показват както следва:

-

В Португалия контактът с външния свят и усещането на затворниците,
че персоналът се грижи за тяхното благоденствие, бяха положителни
детерминанти за удовлетвореност от условията в затвора, докато
трудностите пред използването на услуги за психично здраве бяха
отрицателен показател за удовлетворението от условията в затвора.
А именно, за всяка допълнителна трудност, посочена от участниците
в проучването, вероятността лишеният от свобода да смята, че е
доволен от институцията, намалява с 32%;

-

В Германия усещането, че персоналът се грижи за благополучието на
лишените от свобода, беше единственият положителен важен
показател

за

удовлетворението

от

условията

в

затвора.

Затворниците, които смятат, че персоналът се грижи за тяхното
благоденствие,

са

с

82%

по-склонни

да

бъдат

доволни

от

институцията. Другият важен показател в германската извадка е
показателят за психично здраве на затворниците. Резултатите
показват, че затворниците с по-ниски ежедневни притеснения са посклонни да бъдат доволни от затворническата институция. Всъщност,
погледнато от друга страна, всяка допълнително ежедневно
притеснение редуцира с 42% вероятността затворникът да бъде
удовлетворен.
-

От данните, събрани в Румъния, само един показател изглежда
статистически значим. Броят на ежедневните притеснения показва
негативна

връзка

със

задоволството

на

затворниците

от

институцията. Това означава, че за всяка допълнителна ежедневна
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грижа, спомената от участниците в проучването, удовлетвореността
от институцията намалява със съотношение от .54. Тоест за всяка
допълнителна ежедневна грижа е с 46% по-малко вероятно
затворникът да е доволен от затвора;
-

В Гърция единственият важен показател за удовлетвореността на
затворниците от затвора е усещането, че персоналът се грижи за
тяхното благоденствие. Този показател означава, че увеличаването
на една единица в комбинираната скала увеличава със 126%
вероятността затворникът да е доволен от институцията;

-

Работейки с данните, събрани в България, нито един показател не
показва статистически значима връзка с удовлетвореността на
затворниците. Този резултат може потенциално да се обясни с
големия брой липсващи стойности при събирането на данни.

Дискусия и практически насоки за обучението на затворническия
персонал
Резултатите от проучването с извадка на затворници от пет държави—
членки на ЕС показват, че различни променливи са показатели за
възприятието на затворниците за качеството на/удовлетворението от
затвора.
В отговорите си за проучването по проекта AWARE затворниците твърдо
заявяват, че са доволни от затвора, в който са настанени, когато смятат,
че

персоналът

се

грижи

за

тяхното

благосъстояние

(важно

за

португалските, германските и гръцките извадки). От друга страна,
повечето ежедневни притеснения, съгласно отговорите на лишените от
свобода в Германия или Румъния, означават, че те са значително по-малко
склонни да бъдат доволни от институцията, в която са настанени. Също
така, важен затворниците, участвали в изследването на AWARE показател,
макар и само за португалските респонденти, е контактът с външния свят.
Има много силна тенденция, че колкото по-висок е контактът с външния
свят, толкова по-вероятно е затворниците да бъдат удовлетворени и това е
особено вярно в германските и румънските извадки.
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Тези резултати предоставят ценно доказателство за необходимостта от
обучение на затворническите служители: служителите в затвора трябва да
са наясно с важността на показателите за удовлетвореност на затворниците
и следователно да насърчават контактите със семейството и приятелите
им, както и с техния адвокат. Възможността да провеждат телефонни
разговори и осигуряване на поверителност по време на тези разговори,
както и по време на посещенията, са също ключови аспекти на тази
променлива, която оказва влияние върху удовлетвореността на лишените
от свобода от затвора. Високите разходи за телефонни разговори в затвора
бяха споменати като пречка пред някои лишени от свобода да поддържат
връзка със семейството и приятелите си.
Затворническият персонал също следва да знае, че доколко лишеният от
свобода е удовлетворен от живота в затвора, е свързано с усещането, че
персоналът се грижи за неговото благоденствие. Важно е персоналът да
знае, че готовността му да подпомага лишените от свобода е от особено
значение за удовлетвореността им от институцията. Усещането на
затворниците, че персоналът се грижи за тяхното благополучие, приема ги
насериозно когато имат физически проблеми или негативни чувства, както
и съзнанието, че имат на разположение лекар, специалист по психично
здраве и социален асистент, са ключови условия за удовлетвореността на
затворниците от местата за лишаване от свобода. Обучението на
затворническия персонал следва да акцентира върху реинтеграцията на
лишените от свобода и върху преосмислянето на някои предразсъдъци,
които служителите имат към затворниците или към определени групи
нарушители.
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Допълнителни ресурси & съвети
Как управляваме гнева и раздразнителното / агресивно поведение?
Какво може да направи затворническият персонал, за да се справи
по-добре с този проблем?
В този случай, активното слушане играе ключова роля и в
настоящата презентация можете да научите повече от
обучителните събития за персонала по проекта AWARE.
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Модул III
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Модул III
С какви ресурси разполагам?
Възползване в максимална степен от ресурсите на местата за
лишаване от свобода за разрешаването на проблеми, свързани с
психичното здраве

С какви ресурси разполагам?
Как на практика може да се идентифицира и да се лекува ефективно
депресията, тревожността и влошеното психично здраве в условията на
пенитенциарната система? От респондентите на проекта AWARE, които
работят с лишени от свобода и / или с бивши нарушители, тревожните 85%
съобщават, че са запознати със състоянието на затворници, страдащи от
някаква форма на здравен проблем от психическо естество в местата за
лишаване от свобода, в които работят. Това се отнася за целия персонал,
от лекаря до служителя на затвора, от психолога до пробационните
служители. Повече от една трета заявиха, че такива проблеми са
ежедневие на работното им място.
Респондентите на AWARE повтарят предишни изследвания и опит, а
именно, че психичните проблеми сред лишените от свобода са широко
разпространени, а предоставяната помощ много ограничена. Помолени да
идентифицират най-честите прояви на психично-здравни заболявания сред
популацията в затвора, респондентите на AWARE упоменаха проблеми,
свързани със злоупотребата с наркотични вещества (22%), депресия (21%),
поведение на автоагресия със самонараняване (22%) и личностни
разстройства (18%), въпреки че по-горните могат да бъдат характеризирани
като симптоми, а не като заболявания сами по себе си. Всъщност поголямата част от членовете на персонала, които са отговорили, не са
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квалифицирани да диагностицират неопределими и трудно уловимите
белези на личностните разстройства например, които трудно могат да
бъдат идентифицирани дори от обучени специалисти (Hopwood, 2018 г.).
Липсват разпоредби за обучение на персонал и доброволци в затвора и в
пробационните служби, за да се идентифицират първите признаци на
психично заболяване; в местата за лишаване от свобода липсват ресурси
за подкрепа на психичното здраве (в сравнение с наличните извън тях);
липсват обучение и стратегия за предотвратяване или установяване на
сериозна клинична нужда при лишените от свобода или осъдените на
пробация. И ако дадено състояние стане по-сериозно, като цяло липсват
възможности за направление към специалист. От своя страна стресът на
затворниците и на пробационния персонал, свързан с организацията на
затвора и околната среда, се увеличава и може да повлияе негативно на
психичното здраве на лишените от свобода, като се превърне в цикли на
стрес.
Изправени пред тази липса на ресурси, къде лишените от свобода,
респонденти на проекта AWARE установиха, че имат най-голяма нужда от
подкрепа?
Изслушвайте затворниците: Несигурността, изолацията, разочарованието
и постоянният стрес са отличителни белези на живота в затвора и отнема
време и подкрепа, за да може едно лишено от свобода лице да изгради
устойчивост, която ще му позволи да говори за чувствата си. Въпреки че
малко повече от половината от затворниците смятат, че притесненията им
се вземат насериозно, когато отправят молба към персонала да им бъде
оказана психологична помощ, 42% са на обратното мнение. По подобен
начин 40% от затворниците заявяват, че се страхуват, че молбата им за
психична помощ няма да остане поверителна и почти половината (49%)
споделят, че изпитват страх, че тази молба по някакъв начин ще бъде
използвана срещу тях. От схемите за подкрепа от връстници (Foster &
Magee, 2011 г.) до фокус групи за фактори на околната среда (Nurse, 2003
г.), това ръководство дава практически съвети относно това как
затворниците да се чувстват изслушвани, дори когато затворническият
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персонал може да е зает, а професионалният клиничен персонал да е
недостъпен .
Обучавайте

персонала

и

предоставяйте

редовно

актуализирана

информация: Лишените от свобода често описват как възможността да
говорят, да бъдат изслушвани и разбирани им е помогнала със собствените
им проблеми и отношението към тях като като човешки същества. За целта
персоналът

трябва

да

бъде

ефективно

обучен

да

предоставя

психологическа първа помощ и да разпознава различните и много на брой
потенциални предупредителни признаци на психично страдание.
- Информация за затворническия и пробационния персонал: целият
поправителен персонал се нуждае от информация за това как да разпознае
нуждата от психологическа подкрепа, както от страна на своите колеги,
така и от страна на лишените от свобода. Психологическата първа помощ
на Световната здравна организация: Ръководство за работещите в
пенитенциарната

система

се

предлага

на

30

езика

и

обхваща

психологическа първа помощ, която включва оказване на хуманна,
подкрепяща и практическа помощ на друго човешко същество в кризисни
ситуации. Написано е за хора в позиция да помагат на другите и показва
ясно стъпките за оказване на подкрепа на хора в дистрес и за грижа за себе
си и колегите си. Ръководството на СЗО дава рамка за подкрепа на хората
по начини, които зачитат тяхното достойнство, култура и способности.
- Информация за затворниците за това какво е добро психично здраве,
какво могат да очакват да преживеят в затвора и как да поискат
психологическа помощ, ако смятат, че се нуждаят от нея и как би
изглеждал този процес.
Настоящото ръководство по проекта AWARE предоставя примери за постери
и инфографики, които да се разпечатат и разпространят в местата за
лишаване от свобода или в дигитални информационни групи на персонала.
Четирите раздела в това ръководство са предназначени да бъдат прилагани
от неспециалисти по психично здраве за кратки периоди от време. Ние
предлагаме инфографика и визуални материали като първа отправна точка
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за разговор, начин да попитаме колегите и лишените от свобода „как се
чувствате днес?“
Подкрепа на контактите със семействата и местни общностни групи,
специализирани по въпроси, свързани с психичното здраве, наркотиците
или благоденствието,

или

предоставящи по-обхватна подкрепа за

семейства, деца и партньори на затворници. Тази общност е ключов
елемент от картината на психичното здраве и благоденствие. В
изследването по проекта AWARE установихме, че - дори в затворите,
където е имало достъп до психиатрична помощ - затворниците с огромно
мнозинство заявиха, че първият човек, с когото ще говорят за чувствата си
е техният партньорът или семейство. Създайте контакти между затвора и
организации, които подкрепят семейства с някой в затвора; с проблеми
свързани със злоупотребата с наркотични вещества или с такива, които
предоставят практическа подкрепа по въпроси, свързани с пари, жилищно
настаняване и посещаване на училище.
Създайте контакти с местни организации за спорт и благоденствие,
многобройни пилотни инициативи през последните няколко години са
неоспоримо доказателство, че спортът подпомага в много голяма степен
психичното благоденствие в местата за лишаване от свобода (Battaglia et
al., 2015 г.), като някои от тях дори доказват положителния ефекти на
заниманията със спорт върху рецидивите. Хората, които иначе не са
склонни да участват в програми за психично здраве, могат да ги заместят
по достъпен начин със спорт и занимания, укрепващи благоденствието им.
Освен че е спортът е начин да се обособят групи в затвора, той също
развива комуникативните умения и спомага да се научат житейските
уроци,

спортът

може

да

бъде

споделена

страст

за

борба

със

стигматизацията и социализиране извън стените на затвора. Силната
връзка между затвора, пробацията и спортния клуб може да бъде
жизненоважен инструмент за реинтеграция на лишените от свобода след
освобождаването им.
Направете

процеса

за

искане

на

подкрепа

по-ясен:

41%

от

респондентите-затворници на проекта AWARE не знаят към кого да се
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обърнат, в случай, че се чувстват тъжни или депресирани, а всеки пети
респондент е поискал професионална помощ, но не я е получил. Може би
те не са отправили искането по правилния начин или до правилния член на
персонала. От значение е всеки затворник да знае как да се обърне за
психологическа помощ, към кого, колко време отнема да се обработи
молбата му, как се гарантира поверителността и как ще получи отговор. За
лишените от свобода е важно да се отговори на всяка тяхна молба, дори и
само да бъдат уведомени за евентуално дълго закъснение или да ги
информират на какво основание молбата им е отхвърлена.
За да бъде персоналът на даден затвор AWARE (осведомен, осъзнат) трябва
да може да изслушва, да информира, да пита и да отговаря, да изгражда
контакти с външни организации, които могат да подкрепят дейности,
нужни на лишените от свобода за тяхното благоденствие (смислени
контакт със семейството и партньорите, поддържане на контакти с външни
организации). В най-добрия случай персоналът ще бъде обучен да
идентифицира и да отговори на всеки зов за психологическа помощ, така
ще може да подаде ръка на лишените от свобода или на бившите
нарушители, когато най-много се нуждаят от спасителен пояс за
психичното им здраве.
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Водене на случай като психично-здравна практика в местата за
лишаване от свобода

Какво е водене на случай? Докато стратегиите и практиките се различават
в различните условия, традиционното водене на случай се провежда от
социален или психично здравен работник, който осигурява и координира
непрекъснати социални, психично здравни, медицински и други услуги за
даден клиент. Корените на практиката за водене на случай могат да бъдат
открити в социалната дейност в началото на 20-ти век, но повечето
изследователи приписват нейното развитие на Движението за социални
реформи от края на 60-те и началото на 70-те години като отделен метод
за предоставяне на услуги. По-специално, деинституционализацията на
психично болните през този период изисква от социалните работници в
областта на психичното здраве да разработят нови начини за свързване на
клиентите с агенциите за социални услуги в общността и за наблюдение на
използването на услугите от клиентите (Healey, 1999 г.).
Модели за водене на случай - Повечето актуална литература, посветена
на психичното здраве или на воденето на случаи от социалните работници
обособява основните функции на водещия случая в пет последователни
дейности: (1) оценка на нуждите на клиента; (2) разработване на план за
обслужване; (3) свързване на клиента с подходящи доставчици на услуги;
(4) наблюдение на напредъка на клиента; (5) при нужда защита на клиента.
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Оригиналният модел за социална дейност и водене на случай разглежда
водещия случаите изключително като брокер на услуги и изключваше
връзката му с клиента като консултант или доставчик на лечение.
В условия на лишаване от свобода, управляващи случаите могат да бъдат
назначени на затворници, които имат психични разстройства, нарушения
свързани със злоупотреба с алкохол или с наркотици или и с двете
(съпътстващи разстройства). В затворите лишените от свобода обитават
общи или отворени площи и различни отдели по програми, предоставящи
услуги на нарушителите. Може да се наложи управляващ случай да
извършва

посредничество

между

корекционните

административни

системи (напр. сигурност, класификация, настаняване) и ориентираните
към лечение услуги и програми (напр. образование, призвание, здравno /
медицински услуги, психично здраве и помощ за зависимите от алкохол и
наркотици).
Водещият случаи служител, назначен от държавните затвори, могат да
произхождат от различни среди и дисциплини. Някои институции използват
за водещи случай служители обучен персонал по въпросите на психичното
здраве, докато други разчитат на персонала да изпълни и тази функция.
Използването на водещи случаи, които също са специалисти по психично
здраве, предоставя услуги, които отговарят или надвишават повечето от
правните, поправителните и професионалните стандарти, установени за
предоставянето на услуги за психично здраве (Hills et al., 2004).
Водещите случаи в затворите, работещи с нарушители с психични
заболявания, извършват следните дейности:


Изготвя и следи за изпълнението на индивидуален план за
обслужване или план за лечение, който предоставя подробен отчет
за многобройните нужди на затворника от специализирана намеса.



Оценява нуждите на лишения от свобода и го насочва към програми,
според случая.



Редовно се среща с лишения от свобода, за да наблюдава и оценява
психиатричното му състояние, както и за да следи за декомпенсации.



Осигурява консултации и психотерапия.
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Препраща лишения от свобода към друг специалист по психично
здраве и медицински персонал, ако е необходимо.



Действа като свързващо звено между затворническите служители,
сигурността и здравните услуги.



Предоставя информация охраняващия и затворническия персонал, за
да им помогнете при вземането на решения по въпроси като
настаняване и задължения на лишения от свобода.



Комуникира с различен институционален персонал, който има
контакт с лишения от свобода, за да му помогне да следи нивото му
на функциониране.



План за последващи грижи при излизане от затвора и връщането на
лишения от свобода обратно в обществото.



Комуникира

с

пробационните

служби

или

със

службите

за

предсрочно освобождаване.

Водещите случаи са отговорни за следните аспекти на планирането на
изписването и последващото лечение:



Уреждане на срещи в заведения за психично здраве за затворници,
които

се

нуждаят

от

психично-здравно

лечение

при

освобождаването.


Уреждане на по-нататъшното приемане на психотропни лекарства.



Извършване на други видове препоръки, като професионална
рехабилитация, помощ при злоупотреба с вещества, групи за
самопомощ и финансова помощ.



Подпомагане

на

лишените

от

свобода

да

кандидатстват

за

обществена помощ и други обезщетения при подготовката за
освобождаването им.


Уведомяване на персонала в други заведения за лишаване от свобода
за нуждите на психичното здраве на трансферираните затворници.
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Обучение на персонала - Базираните в затвора водещи на случаи, които
работят със затворници с психични заболявания, следва да притежават
най-малко

уменията,

необходими

за

всеки

успешен

член

на

затворническия персонал, включително за поправителните служители
(Rice & Harris, 1993 г.) Редовият поправителен персонал, назначен да
работи със затворници с психични заболявания, е най-добре подготвен за
тази роля, ако получи същото обучение като служителите от директна
грижа в психиатричните болници (Hafemeister, 1998 г.). Поправителните
служители могат да бъдат много ефективни, когато са обучени:


Да разбират, че обикновеното изслушване и разговор с психично
болни лишени от свобода може да разреши кризи.



Да разбират, че честите контакти от страна на персонала, дори
кратки контакти, могат да помогнат за успокояване на обърканите и
тревожни затворници.



Да предоставят точна информация за институцията и да информират
лишените от свобода как да получат достъп до услугите за психично
здраве.



Да наблюдават и водят бележки за поведението на затворниците.



Да получават и препращат молби от страна на лишените от свобода
за предоставяне на психична помощ от специализирания персонал.



Да се консултират с персонала по психично здраве относно
психичните проблеми.



Да

следят

лишените

от

свобода,

приемащи

психотропни

медикаменти за спазване на предписанията и за странични ефекти.


Да идентифицират ранните признаци и симптоми на психични
заболявания и да приложат превенция на суицида (Hafemeister, 1998
г.).

Основният тренинг за целия поправителен персонал следва да включва
следната информация:
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Как да разпознае ранните признаци и симптоми на сериозни психични
заболявания и суицид.



Познания за същността и ефектите на психотропните медикаменти.



Достъпните услуги в подкрепа на психично здраве в местата за
лишаване от свобода.



Как и кога да препратят към службите за психично здраве (Cohen &
Dvoskin, 1992 г.).

Лицата, които водят случаи следва да имат следните способности:


Да създават връзка с лишените от свобода.



Да информират лишените от свобода за институцията и нейните
служби за психично здраве.



Да свързват лишените от свобода с други служби и отдели.



Да свързват лишените от свобода с обществени услуги при
освобождаването им.



Да изготвят планове за лечение.
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Допълнителни ресурси & съвети

Затворът Коридалос в Гърция чрез своя Здравен център предлага на
излежаващите присъда в него разнообразие от психо-социални
интервенции. Прегледайте тази презентация от обучението на
служителите по проекта AWARE, за да научите повече.

Как наистина можем да идентифицираме и лекуваме депресията,
тревожността и влошеното психично здраве в условията на
наказателното правосъдие?
От 364 респонденти на проекта AWARE, които работят с лишени от
свобода и / или с бивши нарушители, тревожните 85% съобщават,
че са запознати със състоянието на затворници, страдащи от
някаква форма на здравен проблем от психическо естество в
местата за лишаване от свобода, в които работят. Прегледайте
тази презентация за повече информация от изследванията по
проекта AWARE.
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Модул IV

64

Модул IV
Психичното здраве като основен фактор за (ре) интеграция

Ресурси и система за оказване на подкрепа на затворниците след
освобождаването им

Въпреки че е трудно да се оцени разпространението на психичните
заболявания сред затворническите популации, последните данни показват,
че около един на всеки двама затворници в щатската и федералната
система има проблеми с психичното здраве. Повече от две пети от
щатските затворници (43%) например, съобщават за симптоми, които
отговарят на критериите за маниакално разстройство, в сравнение с помалко от 2% от общото население и три пъти повече щатските затворници
(24%) страдат от тежка депресия в сравнение с общото население при което
процентите са осем (8%) (James & Glaze 2006 г.). По-склонни да страдат от
проблеми с психичното здраве са лишените от свобода жени в сравнение
със затворниците мъже (James & Glaze, 2006).
Затворниците, пуснати на свобода, които страдат от проблеми с психичното
здраве, изискват незабавни и постоянни медицински грижи, за да могат да
се върнат успешно в обществото (Gaynes 2005 г.). Тези грижи не се отнасят
само до очевидната нужда от лекарства, медицинско оборудване, рецепти
и лекарски направления, но също така и да бъде улеснен достъпа му до
тези изключително необходими услуги. Много хора, изправени пред
предизвикателствата на влошеното психично здраве, имат нужда от
интензивна подкрепа, за да се ориентират в живота извън затвора. Тази
подкрепа е особено важна, като се има предвид, че освободените, имащи
психично заболяване, са склонни да получават по-малко съдействие от
членове на семейството си в сравнение с други бивши затворници и рядко
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имат частна застраховка или медицинско обезщетение, с които да покрият
лечението си (Mallik-Kane & Visher 2008 г.). Ако психично болните лица не
вземат навреме медикаментите си и не получат медицинска помощ, те
могат да представляват риск за себе си и за обществото, в което живеят.
Всъщност, ако нуждата на даден освободен затворник от психично-здравни
услуги остане неудовлетворена, това директно ускорява повторния му
арест (Bazelon Center for Mental Health Law 2001 г.).
Вероятно е, лицата с психични заболявания, да имат и други заболявания,
включително анамнеза на злоупотребата с наркотични вещества; всъщност
двама от петима мъже и три от пет жени, освободени от затвора,
съобщават за комбинация от физически и психически проблеми и
злоупотреба със субстанции (Mallik-Kane and Visher 2008 г.). Злоупотребата
с наркотични вещества често върви едновременно с наличие на психични
заболявания, като изчисленията показват, че трима от всеки четирима
затворника с психично заболяване също имат проблем със злоупотребата
с наркотични вещества или с друга зависимост, в сравнение с малко над
половината (56%) от затворниците без психични проблеми (James and Glaze
2006 г.).
Лицата с тройна диагноза (често психични заболявания, злоупотреба с
наркотични вещества и ХИВ / СПИН) също изискват особено внимание, тъй
като сложността на лекарствените взаимодействия става дори по-тежка
при трикратно диагностицирани, отколкото при двойно диагностицирани
пациенти (McKinnon, Carey и Cournos 1997 г. цитирано в Hammett et al. 2001
г.).
Дори сред онези лица, които иначе са в добро здраве, проблемите със
злоупотребата със субстанции могат да променят успешния преход от
затвора към обществото. Употребата на наркотици и интоксикацията са
често срещани в месеците, непосредствено след освобождаването (Visher,
La Vigne и Travis 2004 г.) и без непрекъсната подкрепа и проследяване,
тези, които имат проблеми със злоупотребата с наркотици, е вероятно да
рецидивират и да проявят друго негативно поведение (Gaynes 2005 г.). В
сравнение с другите, освободени от затвора, злоупотребяващите със
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субстанции са по-склонни да имат престъпно поведение и да бъдат лишени
от свобода през следващата година (Mallik-Kane and Visher 2008 г.).
При завръщането на лишен от свобода в обществото, той има нужда от
положителна система за подкрепа, която да насърчава здравословния
начин

на

живот,

позитивното

поведение

и

самодостатъчността.

Независимо дали дадено лице има член на семейството, приятел или
наставник, който да му помогне в момента на освобождаването му, никой
не трябва да напуска затвора, без някой да е на разположение, за да му
окаже непосредствена подкрепа (National Academies 2007 г.). Тази
подкрепа обикновено е най-добра, когато идва от членовете на
семейството, тъй като силата на семейната подкрепа е директен предиктор
за успеха на дадено лице при освобождаване му в области като заетост,
жилищно настаняване и въздържание от незаконни дейности (Nelson, Deess
and Allen 1999 г.); много затворници съобщават, че подкрепата на
семейството им е най-важния фактор, за да не влезнат отново в затвора
(Visher and Courtney 2006 г.)
Дори семейства, които са неустойчиви и не са идеални, могат да
предоставят решаваща подкрепа при освобождаването, като жилище,
осигуряване на лекарства, намеса в случай на криза и обратна връзка със
службите за пробация и условно освобождаване (Family Justice 2006 г.).
Семейство, което дава подкрепа, може също така да държи бившите
затворници на разстояние както от незаконните дейности, така и от хората,
които се занимават с тях (La Vigne et al., 2008 г.).
Една от най-важните и също така подценявани части на разглеждания
въпрос е грижата за затворници, страдащи от психични проблеми, не само
по време на техния престой в затвора, но и след това. Тази част от живота
на затворника е една от най-важните, тъй като правилното им повторно
въвеждане в гражданското общество е от решаващо значение за
намаляването на вероятността да рецидивират. Въпреки това, процесът е
двупосочен, което означава, че не само затворникът, но и самото общество
трябва да предприеме стъпки, за да посрещне неговите нужди, тъй като
социалната стигматизация след престой в затвора, засилва престъпното
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поведение. Това, в комбинация с уязвимостта, вследствие на психичните
заболявания, прави нещата още по-трудни и създава точно двойното
заклеймяване, с което този проект си е поставил цел да се бори. Освен
това,

поправителните

заведения

играят

жизненоважна

роля

за

комуникацията и продължаването на грижите за психичното здраве на
затворниците, особено в случаите, когато затворническата среда е
отключила или е ускорила развитието на проблеми с психичното здраве,
тогава е изключително важно местата за лишаване от свобода да действат
като

доставчици

на

психична

медицинска

анамнеза

към

външни

организации и институции, които ще поемат грижите за психичното здраве
на затворниците. Ето защо, последният раздел на въпросника е фокусиран
върху съществуващите практики по отношение на този аспект от живота на
затворниците след излизането им от местата за лишаване от свобода, а
именно, доколко им е предоставена информация за тези институции, както
и за тяхната структура и функции.
Когато бяха помолени да отговорят на въпроса дали са преминали през
процедура за оценяване след освобождаването си, само 30% от участниците
в изследването по проекта AWARE отговориха положително, докато 38%
отговориха, че няма такава, а останалите 32%, че не знаят за такава
процедура. Подобна несигурност и объркване личи и в следващия въпрос
относно съществуването на план за връщане в обществото, изготвен
изрично за лица, излежали присъдата си и излезли на свобода. В този
случай 36% от служителите в затворите отговориха, че понякога има; 29%,
че няма; 23% винаги има и 12%, че в повечето случаи има. Тези отговори
показват

липса

на

информирани

мнения

или

объркване

относно

съществуването и дефиницията на такива организации. Когато обаче бяха
попитани дали знаят къде да изпратят затворниците след освобождаването
им във връзка с техните психични проблеми, повече от половината (60%)
от участниците отговориха положително. Накрая, във връзка с естеството
на

тези

организации,

участниците

посочиха

неправителствените

организации като субекти, които дават насоки на бивши затворници. Това
показва контраста между липсата на знания или съществуването на
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държавни структури със сходна функция и НПО, на които се налага по
необходимост да компенсират тази пропаст.
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Многоведомствено

сътрудничество

в

подкрепа

на

(ре)

интеграцията на лишените от свобода
Координираните многоведомствени стратегии се смятат за най-успешният
метод за подпомагане на психичното благоденствие, дори в рамките на
пенитенциарната система (Penal Reform International [PRI] & Prison Reform
Trust [PRT], 2020 г.) Приобщаващият подход ще увеличи процесите на
обмен на информация и действия за вземане на решения. Затворническият
персонал може да играе решаваща и критична роля в превенцията на
психичните заболявания, подобрявайки така благоденствието на лишените
от свобода (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2009 г.). Също
така е от решаващо значение всички организации, занимаващи се с лица,
лишени от свобода, да взаимодействат ефективно и ефикасно помежду си
(PRI & PRT, 2020 г.)
Въпреки това, достъпът до специализиран персонал, предоставящ грижи
за психичното здраве в рамките на местата за лишаване от свобода често
е ограничен поради липса на ресурси и
малко

връзки

психиатрични

с

обществени

заведения.

Повечето

участници в проучването по проекта
AWARE, членове на персонала, работещ
със затворници, отговарят отрицателно
при

запитване

процедурни

дали

получават

инструкции

при

Към
коя
група
самите
затворници казват, че е найвероятно да се обърнат? 85% са
посочили семейството или
партньора си. Към коя група
хората, които работят с
лишени от свобода, смятат, че
затворниците най-вероятно ще
се обърнат? 89% посочват към
психолозите
/
84%
към
социалните работници.

разглеждането на случаи с проблеми с
психичното здраве. Те установиха липсата на подходящо обучение на
официално ниво от страна на затворите / организациите и липсата на
прилагането му в по-ранните учебни програми за академично обучение,
свързани с работата в затворите. Интересното е, че на запитването към
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кого е по-вероятно да се обърне лишеният от свобода при нужда, повечето
затворнически служители отговарят, че ще потърси помощ от психолозите
на затвора или от друг медицински / социален помощен персонал. При така
зададен въпрос към лишените от свобода, значително мнозинство
недвусмислено посочи семейството и приятелите като основни контакти
при проблеми с психичното здраве.
Затворническият персонал не е обучен да отговаря адекватно на нуждите
на психичното здраве на затворниците,
но

е

известно,

че

честотата

на

съществуващите проблеми с психичното
здраве и злоупотребата със субстанции
е

висока

сред

затворниците,

а

употребата на наркотици е един от
основните проблеми, пред които са
изправени

пенитенциарните

системи

„Трябва да се подпишат
споразумения
за
многоведомствено съвместно
обслужване с многопрофилни
болници,
бърза
помощ,
психиатрични
заведения,
общностни
програми
за
психично здраве и програми
за злоупотреба с наркотични
вещества” (Konrad et al., 2007
г., стр. 118)

(Stöver & Kastelic, 2014 г.). Затворниците с коморбидност на психични и
физически разстройства имат различни нужди, към които следва да се
приложи задълбочен,
Възможно е преди присъдата, лишените от свобода вече да са били в
контакт със службите за психично здраве: в едно проучване на Prison
Reform Trust study това важи за около една четвърт от жените, лишени от
свобода и за около една шеста за мъжете затворници. И все пак, само 30%
от затворническия персонал в проучването по проекта AWARE отговаря, че
ще бъдат върнати към общинска програма, разглеждаща психичното
здраве рутинно; 60% от анкетираните обаче са знаели къде да изпратят
лишените от свобода след излежаването на присъдата им във връзка с
проблемите с психичното здраве, от които страдат, като най-често
посочват обществени и неправителствени организации като субекти, които
ще насочат бившите затворници.
UNODC отбелязва, че затворническите служители следва да работят
съвместно с обществените агенции, които са експерти в нуждите на
определени групи, за да приспособят програмите към техните специфични
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нужди, като ги направят по-продуктивни и улеснят приемствеността на
грижите

при

пробационният

освобождаването
персонал

ще

(UNODC,
бъде

2009

ангажиран

г.).

Впоследствие,

в

по-нататъшното

продължаване на лечението, като удостовери участието на затворниците в
терапевтичните общности, консултации или обществени здравни услуги
(Møller, Stöver, Jürgens, Gatherer и Nikogosian, 2007 г.). Тези връзки с
партньорски организации ще помогнат да се гарантира, че психично
болните продължават да получават необходимите грижи след излизането
си от затвора (PRI & PRT, 2020 г.).

Дейност
Групите за подкрепа на семействата подпомагат тези, които имат член от
семейството, който е лишен от свобода да се справят с многобройните
предизвикателства, включително финансови затруднения, сривове в
отношенията, тревожност и проблеми с психичното здраве. Това също така
гарантира, че семейството ще може да посещава своя роднина в затвора,
да го подкрепя по време на престоя му в затвора и да бъде до него след
освобождаването му. Тази дейност има за цел да покаже един подход за
подпомагане на семейства отвън, също така подкрепя затворниците вътре
в поправителната институция и е доказано, че това намалява негативните
последици и вероятността от рецидив.
Семейства Отвън (Families Outside) https://www.familiesoutside.org.uk/
предоставя широка подкрепа на членовете на семейството да се чувстват
възможно най-комфортно при посещение в затвора и да предвидят
проблемите с психичното здраве, свързани с престоя в затвора. Те
осигуряват практическа подкрепа с жилищно настаняване, финансова
подкрепа, родителство, образование и образование. Подкрепата се
извършва както лице в лице, така и чрез 24-часова линия за помощ. Те
също така предоставят инструменти, ресурси и обучение на лица и групи,
които влизат в контакт със семейства, засегнати от лишаването от свобода
на техен член: служителите в затвора и социалните работници, здравните
специалисти и учителите могат да присъстват на обучителните сесии, за
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да

повишат

осведомеността

си

относно

проблемите

и

предизвикателствата, пред които са изправени семейства и да гарантират,
че продължават да получават необходимата подкрепа.
Чуйте как членове на семейството на трима затворника разказват своята
история за това как са се свързали със Семейства Отвън (Families Outside)
и

каква

помощ

са

им

оказали:

https://www.familiesoutside.org.uk/families/family-stories/playing-ourpart/


Имате ли мрежа за подкрепа на семейството или в затвора, или в
общността, в близост до затвора, в който излежава присъда член от
семейството ви?



Смятате ли, че затворниците и служителите биха се възползвали от
тази мрежа? Как / защо не?



Ако искате да създадете мрежа от този вид, какви предизвикателства
и възможности вече можете да видите? Как бихте могли да
преодолеете предизвикателствата и да се възползвате максимално
от възможностите?

Многоведомствени подходи в наказателното правосъдие в Европа
Многоведомственото

сътрудничество

предоставя

набор

от

ценна

информация отпреди осъждането, по време на присъдата и след това,
която може да бъде от решаващо значение за процеса на рехабилитация,
за да ги предпази от престъпно поведение (RAN P&P, 2016 г.).
Респондентите на проекта AWARE наблягат изключително на важния факт,
че някои нарушители не престояват дълго време в затвора и именно тук е
важно сътрудничеството между отделните агенции, те работят, за да
гарантират, че работата, започнала в затвора или / и пробационните
служби, ще продължи посредством другите агенции и обществото. Често
пенитенциарните и пробационните институции се считат за отговорни
главно за минимизиране шанса на затворниците за рецидив и за
увеличаване на възможността им за успешна реинтеграция. Тази
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отговорност обаче принадлежи и на различни организации в обществото
(например съдебни организации, полиция, разузнавателни служби,
общини, жилищни асоциации, социални служби и др.) (RAN P&P, 2016 г.).
Швеция има примери за ефективно сътрудничество (напр. Динамична
сигурност и Служба за разузнаване в затворите, Пробационна дейност на
местно ниво в Halland Västra Gätaland) между затворите, пробационните
служби, общините и обществените организации. Това обаче не е често
срещано нито в Швеция, нито в останалите държави-членки на ЕС. Много
от тях признават, че съществува разлика между затворите и пробационните
служби, което от една страна не позволява това многоведомствено
сътрудничество и от друга пречи на сътрудничеството с общността / с
външните организации (RAN P&P, 2016 г.).
Поради тази причина и с цел разрешаване на по-горния проблем, бяха
разработени някои ръководни принципа и добри практики за установяване
на подход на сътрудничество между различни ведомства (RAN P&P, 2016 г.):
1. Доверие и лични отношения: определят се като ключови за
ефективен многоведомствен подход. Доверието се изгражда, когато
хората се опитват да се познаят, познават интересите си и разбират
своите нужди.
2.

Необходимост от споразумения / рамка за обмен на информация: от
съществено значение е да се направи разграничение между
класифицирана информация, която не може да се споделя, и
информация за чувствителни данни, която може да се споделя
благоразумно. Този обмен на информация може да бъде от
жизненоважно значение за хода на ежедневната работа на
затворническите и пробационните специалисти, но също така и за
професионалистите от обществени организации, за да продължат
работата извън тези институции.

3.

Разнообразие
сътрудничество:

в

оформянето
когато

на

говорим

многоведомственото
за

многоведомствено

сътрудничество, не можем да имаме „универсален за всички“
подход.

Всяка

държава-членка

трябва

да

разработи

своята
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стратегия, основана на инфраструктурата на наказателното й
правосъдие.

Данни и най-добри практики
Наименование на програмата

Project Link (Lamberti, 1999 г.)

Въведение

Проектът Project Link е разработен от
Катедрата по психиатрия на Университета
в Рочестър (САЩ) заедно с партньорството
на пет обществени организации, които
обслужват населението на града. Този
проект има за цел превенция на
рецидивите и хоспитализация на хора със
сериозни психични заболявания, както и
насърчаване на тяхната реинтеграция в
обществото. Проектът установява ключови
връзки
между
здравеопазването,
социалните услуги и системите за
наказателно правосъдие. Координираното
усилие на няколко агенции е необходимо
за справяне с многобройните проблеми на
тази високорискова целева група.

Цел на програмата

Основната цел на Project Link беше да
помогне на лица с психични заболявания
след освобождаването им от затвора или
хоспитализация, чрез институционални и
общински програми.

Метод и действие

Project Link използва мултидисциплинарно
сътрудничество, което те характеризират
като мобилен екип за лечение, състоящ се
от съдебен психиатър, резиденция за
двойна диагностика и мултикултурен
персонал. Критериите за включване на
участниците бяха наличието на тежки и
трайни психични заболявания и история на
участие в системата на наказателното
правосъдие. За клиенти с химическа
зависимост беше направено място за
лечение.
Многоведомственото
сътрудничество между съдии, обществени
защитници,
затворнически
персонал,
пробационен персонал, персонал за
социални услуги и здравен персонал
помогна за ангажирането на целевата

75
група. След лечение участниците попълват
анкета за оценка на удовлетвореността им
и за подобряване на изпълнението на
проекта

Резултати

Основните резултати от този проект бе
намаляващият брой лица с психични
проблеми в затворите, както и броят на
хората, трансферирани от затворите в
психиатрични
болници.
Освен
това
участниците заявиха, че този проект им е
помогнал да намалят употребата на
наркотици и алкохол

Дискусия

Проектът Project Link е допринесъл
съществено за намаляване броя на
лишените от свобода, произлизащи от
силно уязвимата група лица с тежки
психични заболявания. Ето защо този
проект е приложен от Службата за
психично здраве на окръг Монро като
стандарт за други програми, които
обслужват
подобни
целеви
групи,
застрашени от арест или задържане. Една
от
иновациите
на
проекта
беше
създаването на връзки между няколко
организации, които са работили заедно за
постигане на по-добри резултати

Библиография и източници

Lamberti, J. S. (1999). Prevention of jail and
hospital recidivism among persons with
severe mental illness. Psychiatric
Services,
50(11),
1477–1480.
https://doi.org/10.1176/ps.50.11.1477
(Lamberti, J. S. (1999). Предотвратяване на
рецидиви в затворите и болниците сред
лица с тежки психични заболявания.
Психиатрични служби, 50 (11), 1477–1480.
https://doi.org/10.1176/ps.50.11.1477/)

Библиография
Clinks (2019). Whole prison, whole person. How a holistic approach can
support good mental health in prison. London: Author.

76
Konrad, N., Daigle, M., Daniel, A., Dear, G., Frottier, P., Hayes, L., &
Sarchiapone,

M.

Recommendations

(2007).
from

Preventing
the

suicide

International

in

prisons,

Association

for

Part

I:

Suicide

Prevention Task Force on Suicide in Prisons. Crisis: The Journal of Crisis
Intervention and Suicide Prevention, 28(3), 113-121.
Møller, L., Stöver, H., Jürgens, R., Gatherer, A., & Nikogosian, H. (2007).
Health in prisons. A WHO guide to the essentials in prison health.
Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
NHS England Health & Justice Commissioning (2018). Integrated mental health
service for prisons in England service specification. London: Author.
Penal Reform International (2018). Mental health in prison: a short guide for
prison staff. London: Author.
Penal Reform International and Prison Reform Trust (2020). Women in prison:
mental health and wellbeing A guide for prison staff. London: Author.
RAN P&P (2016). Working group meeting – Multi-agency cooperation. Retrieved
from

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-

we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-pand-p/docs/ran_pp_multiagency_cooperation_around_radicalised_offenders_stockholm_24
-25022016_en.pdf
Stöver, H., & Kastelic, A. (2014). Drug treatment and harm reduction in
prisons. In L. Møller, G. Galea, & C. Udesen (Eds.), Prisons and health (pp.
113–133). Copenhagen: World Health Organization.
United Nations Office on Drugs and Crime (2009). Handbook on prisoners with
special needs. New York: United Nations.

77

Допълнителни ресурси & съвети
ЕПАНОДОС е частно юридическо лице, контролирано от гръцкото
Министерство на правосъдието, прозрачността и правата на човека и
е създадено, за да улесни интеграцията в обществото на излежалите
присъдата си затворници, предоставяйки им социална и
професионална подкрепа. Това е първата и единствена организация,
създадена в Гърция, предоставяща грижа на лица след излизането им
от затвора.
За да разберете повече за това, как ЕПАНОДОС подхожда към
информирането за проблемите на психичното здраве, прегледайте
тази презентация от обучението на служителите по проекта AWARE.

КЕТЕА е Център за лечение на зависими лица, който работи под
егидата на гръцкото Министерство на здравеопазването. Това е
най-голямата мрежа за рехабилитация и социална реинтеграция в
Гърция. Услугите му се предлагат безплатно на улицата, в
затворите и в рехабилитационните центрове на територията на
цяла Гърция.
За да разберете повече за това, как Kethea in Action насърчава
доброто психично здраве при подготовката за освобождаване /
реинтеграция, прегледайте тази презентацияn от обучението на
служителите по проекта AWARE.
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AWARE Провеждане на
обучение
Профил на участниците
Участниците, записани в програма за обучение или дейност по проекта
AWARE, следва да проявят интерес към придобиване на нови знания и /
или да имат желание да развият умения за това как да разпознават
проблемите с психичното здраве на затворниците и как да предоставят подобре подкрепа и грижи за психичното здраве на лишените от свобода като
част от тяхната роля в контекста на поправителната институция. Преди
изпълнението

на

обучението

трябва

да

се

направи

анализ

на

потребностите, за да се формулират очакванията по отношение на
провеждането на обучението и да се гарантира, че участниците започват
обучението си от сходна отправна точка, независимо от техните предишни
познания по темата и тяхната роля в подпомагането затворници с психични
проблеми.
По отношение на резултатите, се очаква участниците, които посещават
обучението по проекта AWARE, да получат по-добри знания и разбиране
защо проблемите с психичното здраве са важни и умения как:
•

Да идентифицират лишените от свобода в риск от развитие на
психични заболявания.

•

Да идентифицират лишените от свобода, които страдат от психични
проблеми.

•

Да реагират адекватно на нуждите на тези лишени от свобода лица.

Участниците в обучението по AWARE трябва да отговарят на следните
изисквания:
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•

да работят в пенитенциарната система или в сътрудничество с нея и
имат функция да предоставят подкрепа на (бивши) затворници с
психични проблеми;

•

да могат да работят в екип;

•

да има мотивация, необходима за научаване на придобиване на нови
знания;

•

да се включат активно в учебни дейности, насочени към психичното
здраве.

Обучението по проекта AWARE е адресирано до всички служители в
пенитенциарната система и до всички, които са в контакт със затворници
или с бивши такива. Според схемата на Paton (2004 г.), обяснена във
Въведението на това ръководство, първото ниво на намеса по въпросите
на психичното здраве е разпознаването на проблемите с психичното здраве
и на суицидния риск. Длъжностната характеристика може да е различна в
отделните държави или видове институции, но по същество, най-често
срещаните длъжности са следните:


охрана на затвора/затворнически служители



възпитатели



социални работници



учители



свещеници



лекари



медицински сестри



психолози



пробационни работници

Макар и изключително важно, вероятно е затворническият персонал да не
е склонен да се занимава с обучение по проблемите на психичното здраве.
Това може да е резултат от липса на информираност по темата, липса на
интерес или просто практически пречки пред достъпа до обучение.
Препятствията пред ангажираността на учащия са толкова, колкото и
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ползите, но те могат да бъдат премахнати с няколко интелигентни
стратегии за ангажираност на обучаемия. Обучителите по проекта AWARE,
могат да следват някои общи съвети за повишаване ангажираността и
мотивацията на обучаваните:
1. Поставете ясни учебни цели
2. Направете обучението удобно
3. Бъдете креативни със съдържанието на курса
4. Използвайте обучение на работното място и относими симулации
5. Наградете обучаемите за тяхната ангажираност
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Програма на обучителния курс
Обучението по проекта AWARE е разработено така, че да бъде проведено в
рамките на шест седмици. Има възможност да бъде адаптирано
едновременно като обучение на живо, онлайн или смесен подход за
обучение. В контекста на ограниченията на COVID-19 и в зависимост от
ситуацията в местата за лишаване от свобода в национален план, всяка
форма на електронно обучение се насърчава, за да привлече възможно
най-много участници и да гарантира безопасността на участващия
затворнически персонал. Независимо от средствата и формата на
провеждане, всяка седмица трябва да се провежда едно групово
занимание, било то организирано под формата на онлайн уеб семинар или
занимание в класната стая. Останалата част от учебните дейности могат да
бъдат приложени чрез платформи или системи за електронно обучение,
които организаторите на обучението имат на разположение. Седмичните
дейности могат да включват дискусии, обмен на материали и информация,
самообучение и подкрепа от фасилитатори на обучение.

Целите на обучението по проекта AWARE са:


Да даде възможност на участника да разбере и да осъзнае по-добре
проблемите / заболяванията на психичното здраве и как те могат да
възникнат в затворническата обстановка;



Да разбере по-добре видовете интервенции, различните начини на
лечение и управление, достъпни за този тип затворници в местата за
лишаване от свобода.

Уменията, придобити от участниците по време на обучението AWARE,
включват следното:
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Познания за психични заболявания и оценка на суицидния риск:
умение да разпознават кога някой проявява симптоми на психично
страдание / разстройство и / или е изложен на суициден риск.



Междуличностни умения: умение да предлагат помощ и да се
включват в поддържаща връзка.



Суицидна информираност: умение да оценят нивото на риска.



Управление на дистрес и подходящо отношение: да отдават
внимание на нечия болка и страдание.



Управление на проблемите с психичното здраве: работа с лицето
в нужда с цел гарантиране на неговата непосредствена безопасност;
работа и ограничаване на аспектите на актуалната ситуация,
засягащи здравето и безопасността на индивида.



Текущо управление и подкрепа: улесняване на връзките със
семейството (ако има подкрепа), с приятелите, връстниците,
професионалната помощ.

Когато планират провеждането на обучението по проекта AWARE,
фасилитаторите могат да се възползват от указанията, изброени по-долу:

Области, свързани с
обучението

Изисквания
Обучението трябва да бъде на подходящо
ниво. Служителите на затвора често имат
подходяща нагласа, умения и способности, но
не го осъзнават, затова трябва да го поставите

Общо ниво за целия
затворнически
персонал

в концептуален контекст.

Съдържанието
служителите

трябва
да

да

позволи

актуализират

на

своята

информираност и да им позволи да придобият
увереност в своите знания, умения и нагласа.
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Обучението трябва да отразява затворническия
контекст чрез използване на подходящ език и

Общ контекст на
обучението за целия
затворнически

примери.
Съдържанието трябва да включва конкретни
примери от

персонал

действителността в използва

характерния за местата за

лишаване

от

материала

-

свобода език.
Ясно
Цялостно провеждане
на обучението за
целия затворнически
персонал

представяне

на

Подпомогнато от раздаване на листовки и
използване на интерактивни инструменти за
обучение.
Прилагане на различни методи за обучение, в
това

число

ролеви

игри,

обсъждане

на

конкретни случаи и истории.

Графикът на обучението по проекта AWARE може да бъде структуриран,
както следва:


Седмица

1

-

Запознаване

на

участниците

с

темата

за

осведомеността по въпросите на психичното здраве
o Включително разбиране на психичното здраве, насърчаване на
психичното здраве, предизвикателно поведение;


Седмица 2 - Модул 1. Информираност за психичното здраве в
местата за лишаване от свобода
o Информираност за психичното здраве - включително познания
за психичните заболявания, осведоменост за психичното и
физическото здраве, управление на психичните проблеми,
процеси за насочване, междуличностни умения, управление на
бедствие, планиране на грижи. Основните разглеждани
проблеми на психичното здраве включват тези, които найчесто се срещат в затворите, а именно: тревожност, депресия,
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биполярно

разстройство,

психоза

и

шизофрения,

коморбидност и двойна диагноза и личностни разстройства
o Самоубийство
междуличностни

и

самонараняване

умения,

оценка

на

-

включително

суицидния

риск,

осъзнаване на самоубийството, управление на дистрес,
планиране на грижи, инструмент за оценка на практиката.


Седмица 3 - Модул 2. Какво бих могъл / би трябвало да направя
(или колегите ми) като професионалист / доброволец без опит?
o Използване на данни от проекта AWARE, за да се покаже как
идентифицирането,

оценката

и

текущото

лечение

на

неклиничните проблеми с психичното здраве е част от това,
което вече правим, и как затворниците виждат подкрепата от
страна на различните групи персонал. Казусите илюстрират
най-добрите практики.


Седмица 4 - Модул 3. С какви ресурси разполагам?
o Насочете се към данни и най-добри практики, които подкрепят
твърденията, че: а) малките промени могат да доведат до
огромни разлики б) затворът е екип с много ресурси и е поефективен, когато ги обедини.



Седмица 5 - Модул 4. Психично здраве като основен фактор за (ре)
интеграция
o Акцентирайте върху данни от проекта AWARE и казуси, които
показват на кои ресурси лишените от свобода разчитат след
излизането

си

от

затвора,

защо

и

как

обединеният,

многоведомствен подход за подкрепа при идентифицирането
на правилната грижа, правилните препоръки и приобщаването
на семейството / външните групи в грижите за психичното
здраве ще му помогне да остане извън системата на
наказателното правосъдие.


Седмица 6 - Обратна връзка и оценка
o Въпросници, дискусии и практически дейности, разработени
за извършване на подробна оценка на обучението. Те имат за
цел да оценят отношението на обучаемия към следното:
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Методи на обучение.



Предходни знания и опит в областта на психичното
здраве Удовлетвореност от всеки модул и тема,
обхванати от обучителния курс.



Обща продължителност и организация на дните, през
които се провежда обучението.



Други въпроси във връзка с обучителния курс.

Пилотното обучение по проекта AWARE, проведено през ноември декември 2020 г. чрез платформата EPALE, представлява ценен
ресурс за всеки, който желае да проведе обучение за
осведомеността по въпросите на психичното здраве не само по
отношение на съдържанието и предметите, обхванати от
обучението, но и като конкретен пример за организиране и
провеждане на онлайн обучителни семинари. Поредицата от
обучителни уебинари AWARE можете да видите тук на уебсайта на
проекта.
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Програмата на дейностите по-долу е пример за това как да се провеждат
практическите занимания в рамките на обучението по проекта AWARE. Тези
уроци могат да бъдат приложени като такива или да бъдат адаптирани към
нуждите на обучаваните и контекста на обучението.

Наименование
на дейност 1

Превенция на самоубийствата

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Черна или бяла (флипчарт) дъска за писане

Резултати от обучението


Избройте три характеристики на потенциално суицидни, лишени от
свобода, лица.
 Избройте четирите поредни стъпки, които персоналът на затвора
следва да предприеме, за да се отзове на суицидно, лишено от
свобода. лице.
 Избройте две стъпки, използвани за наблюдение на потенциално
суицидни затворници.
Методика

Започнете курса, като информирате участниците, че ще говорите за
предотвратяване на самоубийствата на затворници в местата за
лишаване от свобода. Всеки от нас споделя три отговорности с цел
превенция на самоубийствата:





Трябва да можем да разпознаваме обезпокоителни признаци,
които ни показват, че затворниците може би обмислят
самоубийство
Трябва да имаме правилна реакция при суицидно поведение.
Трябва да проследим и наблюдаваме затворници, които са били
идентифицирани като потенциално суицидни.

Преди да ви дам основна информация за превенцията на самоубийствата,
бих искал да отговорите на някои въпроси относно самоубийството.
Използвайте предварително раздадения ви тест.
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Ако не сте завършили предварителния тест, продължете да работите по
него. През останалата част от този курс ще говорим за правилния отговор
на всеки един от въпросите.

I.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СУИЦИДНИ, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА, ЛИЦА.

Спомняте ли си отговорностите, които споделихме, във връзка с
превенцията на самоубийствата ?

НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ:
Задавайте интерактивни въпроси и насърчавайте дискусията.
Те са:




разпознаване
отзоваване
наблюдаване, проследяване

Каква информация ще ни помогне да разпознаем суицидното, лишено от
свобода, лице?
НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ:
Запишете отговорите на участниците на флипчарт дъската. Разгледайте
отговорите, които в широк план се вписват в следващия раздел. След
две-три минути, или когато отговорите на участниците намалеят,
продължете урока по план.
Всичко, което споменахте, може да бъде полезно при идентифицирането
на суицидните затворници. За да подпомогнем организирането на
дискусията ни, ще обсъдим следните особености, свързани със
самоубийството:







Разпространение
Честота
Рискови групи
Метод
Минало на затворника
Поведение на затворника

Юношите са рискова група поради това, че може да нямат добре развита
мрежа за подкрепа или умения да се справят с кризите, пред които са
изправени. Самотните мъже на средна възраст или по-възрастните могат
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да преживяват разпад на взаимоотношенията, слаба подкрепа от другите
и неосъществени очаквания. Възрастните хора може да се страхуват да
не станат зависими от другите. Всички тези стресове, съчетани със слаба
подкрепа и умения за справяне, могат да доведат до по-голяма честота
на самоубийствата сред тези групи.
Традиционно, новозадържаните затворници са определени като
високорискова група. Лишените от свобода, които излежават присъди,
по-дълги от средната и които губят съществени контакти с външния свят,
също са в рискова група. Знаейки, че затворник попада в една от тези
рискови групи, ни помага да му обърнем по-голямо внимание или да му
зададем правилните въпроси. Може да се възползваме и от това как и
кога се стига до самоубийство.

БЕЛЕЖКИ НА ОБУЧАВАЩИЯ:
Информацията за начина, мястото и времето, в което се извършват
самоубийства в местата за лишаване от свобода следва да бъде взета от
статистическата служба и да бъде представена тук. Отбележете, че това
е и отговорът на въпроси 1 и 2 от предварителния тест.



Къде (изолатор, килии, болница);
Кога (по кое време на деня или нощта - например в американските
затвори, 48% от самоубийствата се случват от полунощ до 5
сутринта) Всички тези видове информация обикновено ни помагат
да се отнасяме сериозно към самоубийството, да насочим
вниманието си към специалните групи с висок суициден риск и да
се опитаме да контролираме поведението на затворниците чрез
повишена бдителност. Въпреки че тази информация е полезна за
разпознаване на потенциално суицидните затворници, не всеки
суициден лишен от свобода ще отговаря на типичния модел. По
тази причина два други вида информация могат да ни бъдат от
полза.



Минало на затворника
 Предишни опити за самоубийство
 Загуба на скъп човек
 Стрес
 Психично разстройство
 Медицинско състояние

Отговорът на въпрос 3 е точка “a”.
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Всеки един от тези фактори увеличава риска лишеният от свобода да
посегне на живота си. Предишен опит за самоубийство, скорошна загуба
на скъп човек или друго мащабно стресово събитие допринасят за риска
от самоубийство. Наличието на психично разстройство или на
здравословно заболяване като ХИВ + или СПИН може да допринесе за
повишаване на суицидния риск, тъй като способността на затворника за
ясна преценка и правилна реакция може да е намалена. Информацията
за миналото на затворника ни помага да обърнем по-голямо внимание на
промените в настроението и в поведението му, както и на скритите
сигнали, които може да са индикатор за потенциално суицидно
поведение. Наблюдението на неговото или нейното поведение може да
ни помогне допълнително да идентифицираме лишените от свобода,
склонни към самоубийство.


Поведение на лишения от свобода
 Симптоми на депресия
 Промени в поведението
 Суицидни помисли
 План (за самоубийство)
 Ресурси (средство за самоубийство)

Отговорът на въпрос 4 е точка „f“, всичко по-горе. Ще разгледаме някои
подробности за първите две точки: симптоми на депресия и промени в
поведението.


Симптомите на депресия могат да включват:
 Проблеми със съня
 Загуба на апетит



Поведение:
 Променливо настроение
 Умора
 Израз на безпомощност
 Загуба на надежда
 Отдръпване
 Подозрителност
 Чувство на вина


Промените в поведението, които могат да настъпят преди
самоубийството, са:
 Отдръпване от приятелите
 Подозрителност
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Сбогуване
Раздаване на собственост
Запасяване с лекарства

Планът и ресурсите се отнасят до това дали лишеният от свобода е
обмислил конкретен план, съгласно който той или тя ще направи опит за
самоубийство и дали той / тя има достъп до оръжие, лекарства, нож,
чаршаф, с други думи до средства, които възнамеряват да използват при
самоубийството.
Познавайки често срещаните симптоми или поведение на суицидните
затворници, можем да разпознаем лишеният от свобода, който крие
потенциален суициден риск.
За да обобщим, всеки от нас е отговорен за приноса към
идентифицирането на потенциално суицидни затворници. Способността
ни да разпознаваме тези затворници се увеличава, ако знаем основната
информация, която току-що коментирахме.

КАК ОТКЛИКВАМЕ НА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА ЛИЦА СЪС СУИЦИДНИ
ПОМИСЛИ
Нека приемем, че дадено лице, лишено от свобода отговаря на модела,
който току-що описахме, и че неговото или нейното поведение ни
подсказва, че съществува вероятност да направи опит за самоубийство.
Как трябва да откликнем?
НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ:
Запишете отговорите на участниците на флипчарта.
Отговори общо на персонала
Основни отговори:





Слушайте и чувайте.
Приемете насериозно мислите и чувствата.
Бъдете утвърдителни и подкрепящи.
Обърнете се към: ръководител на смяна, директор на затвора,
психолог или медицински специалист

Първите три отговора означават добри комуникативни умения. Докато
затворникът говори за суицидните си чувства, е важно вниманието ни да
е обърнато изцяло към него и да не оспорваме или пренебрегваме
твърдението му, че има суицидни мисли. Отговорът на въпрос 5 е точка
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„b“. Не бива да омаловажаваме изказванията на затворника с изказвания
като да не се тревожи толкова много или че много хора мислят за
самоубийство. Когато мислите, че затворник е потенциално суициден,
кого бихте информирали? Към кого бихте насочили лишения от свобода?

НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ:
Запишете отговорите на участниците на флипчарта. Докато участниците
отговарят, обърнете внимание, че понякога може да е подходящо да
говорите с по-старши от вас, преди да дадете препоръка (напр.
изолатор), а в други случаи трябва незабавно да се свържете с психолога
или с медицинския отдел. След две-три минути, или когато отговорите
на участниците намалеят, продължете урока по план.
Позволете ми да подчертая нещо тук:
Не пропускайте да откликнете. Уведомете вашия ръководител, както е
подходящо и след това направете препоръката. Нека психологът или
медицинският специалист оценят риска от самоубийство и вземат
решение дали е необходимо поставяне под наблюдение или друга
намеса.

Напреднали отговори:



Попитайте директно за мислите за самоубийство.
Сключете договор, ако е подходящо.

Като служител в пенитенциарната система, може да се познавате доста
добре с някои от затворниците в институцията или във вашето крило. В
случай, че познавате затворника, може да е подходящо да поискате от
него да изясни защо се чувства неразположен или защо мисли за
самоубийство. Отговорът на въпрос 6 е точка “b”. Понякога затворниците
говорят открито за своите чувства и мисли със своя надзирател на
работа, със служители на крилото или с корекционните служители,
докато в същото време не са толкова отворени с другите затворници.
Задаването на въпроси относно суицидните мисли или разговорите със
затворник за суицидни чувства няма да подтикнат затворника да се
самоубие.
Сключването на договор със затворника също може да бъде добро
решение. Позволете ми да използвам два примера, за да илюстрирам
какво имам предвид под договор. Първо, можете да накарате лишения
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от свобода да обещае, че той или тя ще дойде да говори с вас, преди да
направи нещо лошо вследствие на суицидните си чувства. Също така,
може да накарате затворника да се съгласи да изчака определен брой
часове или дни, преди да предприеме каквото и да било действие
вследствие на суицидните си чувства. Очевидно договорите изискват
доверие и не можем да разчитаме напълно на тях, за да намалим риска
от самоубийство. Договорите могат да успокоят затворника, че сме до
него, за да му помогнем. Понякога суицидният затворник може да
почувства облекчение, когато се съгласи да отложи действието на
суициден импулс за определен период от време.

И двете напреднали умения са точно това, напреднали. Ако не се
чувствате комфортно да ги изпробвате, не го правете. Просто бъдете
сигурни, че сте насочили подходящо лицето и че сте използвали
основните умения, описани по-горе.
НАБЛЮДАВАНЕ – ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СУИЦИДНИ, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
ЛИЦА.
Наблюдаване и Проследяване






Оценка
Поставяне под наблюдение
Наблюдение от други лишени от свобода
Завръщане сред останалото затворническо население
Непрекъснато наблюдение

След като насочите затворника, психолог или медицинско лице ще оцени
риска от самоубийство, използвайки много от концепциите, които токущо обсъдихме. Ако затворникът бъде оценен като лице с висок суициден
риск, ще бъде поставен под наблюдение, което може да продължи от
няколко часа до няколко дни, в зависимост от намерението на затворника
да си навреди.
Отговорът на въпрос 7 е точка “a” вярно. Други лишени от свобода лица
могат да бъдат използвани, за да помогнат при наблюдението на
потенциално суицидния лишен от свобода. Тези затворници ще бъдат на
ротационен принцип и смени и ще имат задължението да наблюдават
затворника, поставен пред потенциален риск от самоубийство докато
наблюдението приключи. Те не се поставят в килията със затворника
самоубиец. В нашата институция ние (не) използваме затворници.
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След приключване на наблюдението, затворникът обикновено се връща
сред останалото затворническо население или към друг, предходен на
наблюдението статут. Често други лишени от свобода може да са чули,
че затворникът е суициден. Тъй като затворникът се връща към общото
затворническо население, нашата отговорност е да бъдем подкрепящи и
да му помогнем да запази, колкото се може повече, достойнството си.
Персоналът не трябва да споделя информация за емоционалните
проблеми на затворник с други лишени от свобода. Не трябва да
отговаряме на любопитни въпроси, които други затворници могат да
задават.
Рискът от самоубийство не е преминат след приключване на
наблюдението и връщането на затворника сред останалите лишени от
свобода. Отговорът на въпрос 8 е точка “e”, дни, седмици или месеци.
Затворниците, които са били силно суицидни, могат да продължат да
имат мисли за самоубийство още дълго време. Поради тази причина
трябва да се извършва непрекъснато наблюдение. Обикновено психолог
или медицинско лице осъществяват чести срещи със затворника. Има
някои неща, които всеки от нас може да направи и които ще помогнат за
процеса на наблюдение и проследяване
Как персоналът трябва да продължи да наблюдава затворник, който е
бил идентифициран като суициден?
НАСОКИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСКУСИЯ:
Запишете отговорите на участниците на флипчарта. Приключете след
две-три минути, или когато отговорите на участниците намалеят.
Всички ваши предложения са полезни. Ако мога да ви предложа някои
насоки, бих препоръчал да се върнете към модела, който вече
познаваме:




Основни отговори
Напреднали отговори
Препращане (ако е необходимо)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение нека ви напомня, че всеки от нас има три отговорности по
отношение на суицидните, лишени от свобода лица. Тези отговорности
са:
 Трябва да можем да разпознаем предупредителните знаци, които
ни казват, че затворниците може да обмислят самоубийство.
 Трябва да можем да реагираме правилно на суицидното поведение.
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Трябва да проследим и да наблюдаваме затворници, които са били
идентифицирани като потенциално суицидни.

Насоки за оценка
Накарайте обучаващите се да завършат теста в края на урока. Проверете
отговорите заедно.
Справочен материал / листовки

Тест Превенция на самоубийствата при лицата, лишени от свобода
Моля, отговорете на следните въпроси относно самоубийствата при
затворниците. Няма да бъдете помолени да предадете отговорите си.
Отговорите на тези въпроси ще бъдат разгледани по време на този
обучителен курс.
1. В затвора повечето самоубийства се случват в:
a) Изолатора
b) Килиите
c) Психиатрични клиники
2. В затвора повечето самоубийства се случват:
а. Малко след 16:00 ч.
b. Между полунощ и 5 ч. сутринта
c. Няма конкретно време
3. Разглеждайки миналото на затворника, кое
увеличава риска за опит за самоубийство?
a. Предишни опити за самоубийство
b. Скорошна загуба на скъп човек
c. Основен стрес
d. Психично разстройство
e. Здравословен проблем
f. Всичко с изключение на e
g. Всичко изброено

от

изброеното

4. Кое от следните поведения показва, че лишеният от свобода може
да е суициден?
a. Изказвания за самоубийство
b. Симптоми на депресия
c. Раздаване на собственост и вещи
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d.
e.
f.
g.

Оттегляне от приятелите
Запасяване с лекарства
Всичко изброено
Всичко с изключение на d

5. Едно от най-добрите неща, които трябва да направите, ако
затворник ви сподели, че мисли за самоубийство, е да му кажете
да не се тревожи толкова много и че много хора мислят за това.
a. Вярно
b.Невярно
6. Никога не трябва да питате за мисли за самоубийство или да
говорите директно за самоубийство с лишен от свобода, тъй като
това може да го подтикне да се самоубие.
a. Вярно
b. Невярно
7. Съгласно политиката на Дирекция Затвори, останалите затворници
могат да бъдат използвани за наблюдение на лишен от свобода в
суициден риск.
a. Вярно
b. Невярно
8. След като лишен от свобода бъде изписан от болницата след опит
за самоубийство, колко дълго могат да продължат суицидните му
мисли?
a) Затворниците не се изписват, докато имат суицидни мисли.
b) Дни
c) Седмици
d) Месеци
e) b, c или d

Наименование
на Дейност 2

Бъдете наясно със стереотипите за етническите
малцинства!

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство с интернет връзка за излъчване на
интервюто
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Резултати от обучението
Бъдете наясно се с факта, че всички се справяме по различен начин с
негативните чувства и емоции, че всеки от нас има различни начини, по
които би потърсил помощ и че може да не разпознаваме помежду си
предупредителните знаци на психичното здраве.
Методика
Начинът, по който се справяме с проблемите на психичното си здраве е
дълбоко свързан с начина, по който сме възпитани у дома, в училище и
в нашия по-широк социален кръг да мислим за него. Какво представлява
психичното здраве и как се лекуват неговите заболявания, се разбира по
различен начин в различните културни среди. В затвора това може да
означава, че човек, който се чувства тъжен, обезнадежден,
травматизиран, ядосан и депресиран, който може да е дистанциран или
който се самонаранява би могъл незабавно да бъде идентифициран от
персонала като нуждаещ се от професионална подкрепа за психичното
му здраве. По същия начин негативните чувства и емоции могат да
доведат до гневно и агресивно поведение от страна на лишен от свобода
и така да получат съвсем различна реакция от страна на персонала и на
останалите затворници. Като служители на затвора, оказващи подкрепа,
следва да сме наясно и да поставим под съмнение нашите собствени
етнически стереотипи.
През 2017 г., политикът Дейвид Лами прави преглед на подкрепата и
възможностите, които общността BAME (чернокожи, азиатски, етнически
малцинства) получава в затворите в Англия и Уелс. Чуйте разговора,
който той описва с млад чернокож във връзка с достъпа до терапия в
затвора и как системата трябва да отстъпи, да обмисли и промени някои
от стереотипите, прилагани по отношение на затворниците от
етническите малцинства.
Снето от запис на Дейвид Лами за Образованието, Расата и
Наказателното правосъдие (10.09.2020 г.), от 24:00 минути в: „Каква е
културната значимост на това, на което ги учите? И това започва в
началото] на затворническия живот]: Има ли история за препращане на
ученици? Има ли история за системата за грижи? Има ли проблеми с
наркотиците, алкохола, гнева в дома? Какво? Или има дълбоки проблеми
поради травмата? Както се появяват за съжаление в части от общности
като моята, където травмата наистина е свързана с престъпления с
ножове и похождения на банди. Били ли са принуждавани да
проституират от пълнолетните си сводници, да разпространяват
наркотици в цялата страна? И следователно, тъй като тези възрастни са
ги разочаровали твърде много, какъв е отговорът им към вас]
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служителите на затвора] сега, като възрастен пред тях, това трябва да
им даде сила? Трябва да вникнете в цялата тази история.
„Бях много поразен от човек, който говореше за достъпа на белите
затворници до терапия. Между другото съм силно впечатлен от затворите
с терапевтичен план, бих искал да има повече в нашата система. Но
терапията може да изиграе съществена роля за онзи затворник, който е
готов да се изправи срещу това, което е бил и каквото е сторил и готов
да се поправи. И този затворник каза: „Вижте, когато белият човек си
реже китките или ... знаете… заплашва да се самоубие, той се среща с
психиатъра], той получава цялата подкрепа, бла, бла, бла. Ъъъъ, когато
аз правя същото, не получавам нищо. “ И аз казах: ‘Наистина? Не мога
да повярвам, какво искаш да кажеш, когато правиш същото, не
получаваш нищо, това не може да е така! ' И той каза: „Ами вижте, на
другия ден ударих стената, знаете ли, ръката ми беше поставена в гипс,
знаете ли, счупих някои кости. Но това не се разглежда като
самонараняване. На него се гледаше като на насилие. И не получих
нищо. “
Насоки за оценка
Насърчете дискусия около следните въпроси / насоки:





Признавате ли нуждата да разсъждавате относно културните
стереотипи и психичното здраве във вашия затвор? Защо?
Кои малцинства са най-разпространени във вашия контекст? Какви
ресурси имате, за да помогнете на персонала си да научи повече
за това как се работи по въпроси с психичното здраве в тези
култури? (като служители, които представляват етнически
малцинствени групи, организации на местни общности и т.н.)
Използвайки този график, направете план за действие.

Справочни материали
https://www.prisonerseducation.org.uk/2020/09/in-conversation-withdavid-lammy/

Наименование
на Дейност 3

Фокус групи за психично здраве

Предложено
времетраене

1 час
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Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство или информационни материали
по метода на фокус групата

Резултати от обучението
Покажете един начин за създаване и поддържане на фокус група за
психично здраве, което активно подобрява начина на използване на
съществуващите ресурси.
Методика
Затворниците, които се борят с безнадеждност, травма, гняв, депресия,
изолация и други проблеми с психичното здраве, могат да намерят
възможност да говорят със затворническия персонал за това как
подкрепата на психичното здраве в затвора ще им помогне да продължат
да участват в собственото си възстановяване. Хора с личен опит с
психически заболявания в затвора могат да изложат конкретни проблеми
с клиничните пътеки в здравната и социалната система и как да имаш
достъп до съвети и подкрепа по време на криза. За тази група може да
се създаде редовна фокус група, която да се увери, че служителите и
затворниците са на едно и също мнение за това как проблемите на
психичното здраве могат да бъдат решени с ресурсите, които вече
съществуват.
Преди да опишем метода на фокус групата, не забравяйте, че има и
много лишени от свобода, които изобщо не могат да обсъждат тези
въпроси - 40% от анкетираните по проекта AWARE затворници не говорят
с персонала на затвора, защото се страхуват от липсата на поверителност
по въпроси, свързани с психичното здраве.
Метод на фокус групата:
Стъпка 1: Говорете с вашите висшестоящи за сформирането на група
за проблеми с психичното здраве. Решете кой трябва да бъде в
стаята от гледна точка на персонала (може ли затворниците да са
наплашени и да не говорят в присъствието на затворнически
служител? Може ли да присъства лекарят на затвора? И така
нататък), решете колко редовно ще провеждате срещите
(достатъчна ли е само една среща? Какво ще кажете за една сесия на
всеки шест месеца?).
Стъпка 2: Направете плакат, с който да поканите лишените от
свобода на срещите и проведете разговор с тях относно участието
им във вземането на решения.
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Стъпка 3: Направете проучване, подходящо за лишените от свобода,
информацията от което да може да бъде споделена и ангажирайте
обществеността и някои религиозни служби, за да сте сигурни, че ще
получите мненията на възможно най-много затворници.
Стъпка 4: Въз основа на обратната връзка, която получавате от
колеги, от лишени от свобода и от обществени групи, разработете
списък от около десет отворени и неосъдителни въпроса, които
позволяват на затворниците и персонала да изложат своите мисли
или личен опит.
Стъпка 5: През деня отделете около час и половина, за да приготвите
някои освежителни напитки в знак на благодарност към
присъстващите. Като модератор се уверете, че всички участници са
получили думата. Бъдете готови да помолите тактично доминиращ
участник да даде думата и на останалите, осъществете визуален
контакт със срамежливите участници или директно ги помолете да
изложат своите мисли.
Стъпка 6: Информирайте лишените от свобода и персонала на
затвора за това, което сте научили от срещата, както и за
действията, които ще бъдат предприети в резултат на тяхното
мнение. Уверете се, че сте информирали затворниците какво
правите (или не правите) с това, което са ви споделили. Обяснете
честно своите решения.
Насоки за оценка
Използвайте въпросите по-долу, за да насочите дискусията между
участниците:
 Сформирали ли сте някога, по какъвто и да е въпрос, фокус група,
съставена от лишени от свобода и персонал във вашия затвор?
 Този подход би ли работил във вашия затвор? Защо / защо не?
 Как бихте приложили тази фокус група?
Справочен материал

Наименование
на дейност 4

„Двойки“
специалисти,
специфичните нужди на
конкретни групи

които
да
психичното

изслушват
здраве на

101
Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство с интернет връзка

Резултати от обучението
Целта на тази дейност е да се концентрира върху тези групи затворници,
да разгледа някои добри практики и да види дали се формира друг
подход.
Методика
Неотдавнашно проучване в Америка показа, че полицията често
влиза в контакт с хора, които имат проблеми с психичното здраве и със
злоупотребата с наркотици, както и че има доказателства, въз основа на
които се предполага, че тези лица са концентрирани в малки географски
области ((Lamb, Richard, n.d.)). По същия начин, затворническият
персонал често открива, че лишените от свобода, злоупотребяващи с
наркотични вещества имат проблеми и с психичното здраве и също, че
тези лица са склонни да формират група в затворническото население.
В това пилотно проучване полицейските служители формираха
екип с клинични работници (психолози). Заедно прекараха време с тези
групи, изслушвайки техните проблеми, за да изградят доверие и връзка
с хората, страдащи от проблеми с психичното здраве и злоупотребяващи
с наркотични вещества. Тези „екипи“ от полицай + психолог установиха,
че има по-ефективни начини за предоставяне на помощ и услуги:
Полицейските служители разбират по-добре проблемите на психичното
здраве и са по-способни да ги идентифицират и да насочат правилно
нуждаещия се за помощ. Групите от наркозависими заявиха, че са
подобрили представата си за полицията и че й се доверяват, за да ги
насочи към службите, помагащи на хора, които имат проблеми с
наркотиците и с психичното здраве.
Насоки за оценка
Насърчете дискусия около следните въпроси:
 Можете ли или бихте ли могли да приложите подобно пилотно
проучване във вашия затвор? Защо / защо не?
 Какви биха били предизвикателствата?
 Какво бихте направили с резултатите?
 Бихте ли могли да приложите подобни „двойки“
професионалисти, за да отговорите на нуждите на други групи
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във вашия затвор? Помислете за уязвимите групи, 50+ затворници,
затворници, които са родители и т.н.
Справочен материал

Наименование
на Дейност 5

Схемата на Слушателя: обучение на затворници за
оказване на емоционална подкрепа на други
затворници

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство с интернет връзка

Резултати от обучението
Целта на тази дейност е да даде един пример за това как някои затвори
се справят с този ресурсен проблем, като подбират и обучават
затворници, за да станат „слушатели“ и да предоставят емоционална
подкрепа на други лишени от свобода.
Методика
41% от анкетираните затворници по проекта AWARE споделят, че не знаят
към кого да се обърнат в случай, че са тъжни или депресирани, а всеки
пети затворник казва, че е поискал подкрепа във връзка с проблеми с
психичното си здраве, но не я е получил: необходимостта от хора, които
да изслушват лишените от свобода по въпроси, свързани с психичното
им здраве, надвишава наличния обучен персонал, способен да окаже
подкрепя.
За Схемата на слушателите самаряни: Избрани затворници посещават
интензивен курс на обучение, който се базира на обучението,
провеждано от доброволците самаряни, но е адаптиран към
затворническата обстановка. След завършване на обучението си,
слушателите получават сертификат и се съгласяват да следват
политиките и ценностите на самаряните. Затворите се стремят да имат
на разположение достатъчно слушатели, които да са на разположение на
телефонна линия 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, за всеки,
който има нужда от тях. Подкрепа се предоставя насаме, за да се осигури
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пълна поверителност. Дори след като даден слушател е напуснал
затвора, работата му като такъв трябва да остане напълно поверителна.
Слушателите не получават възнаграждение, както и никаква форма на
обезщетение за ролята си. Те получават редовна подкрепа и често се
срещат с доброволци самаряни. Слушателите могат да се обаждат по
всяко време на самаряните, за да получат подкрепа. Чуйте как Линда
говори за това защо е станала слушател в затвора и как тази безценна
подкрепа е функционирала в нейния затвор.
Насоки за оценка
Насочете дискусия около следните въпроси:
 Имате ли нещо подобно на Схемата за слушатели във вашия затвор?
Имате ли някакви услуги или дейности, извършвани от затворници?
 Затворниците слушатели казват, че понякога е трудно за
служителите на затвора да приемат това, което правят и да
разберат, че това е важна услуга.
Какво би помислил затворническият персонал за това във вашия
затвор?
 Какви други предизвикателства и възможности виждате с
прилагането на Схемата за слушатели във вашия затвор?
Справочен материал
Чуйте как Линда говори за това защо е станала слушател в затвора и как
тази безценна подкрепа е функционирала в нейния затвор.
https://www.facebook.com/uservoiceorg/videos/being-a-listener-inprisons/1743866642421261/

Наименование
на Дейност 6

Назначаване на Ръководител на психичното здраве, за
професионална помощ и подкрепа след излизането на
лишените от свобода от затвора

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство и интернет връзка

Резултати от обучението
Целта на дейността е да се обсъди модел за Ръководител на психичното
здраве и как може да бъде приложен в контекста на местата за лишаване
от свобода.
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Методика
Различните организации използват различни методи, за да
идентифицират кой се нуждае от достъп до грижи за психичното здраве
и как да се обработват тези искания. Затворниците, участвали в
проучването по проекта AWARE, заявиха, че едно от основните им
притеснения е, че този процес в местата за лишаване от свобода не е
прозрачен.
По време на обсъждане, проведено с млади хора, студенти и ученици,
Министерството на социалното здравеопазване и грижи на Обединеното
кралство разработи модела за Ръководител на психичното здраве в
училищата и университетите („Обсъждане с млади хора в рамките на
Зелена книга за Промени в законовите разпоредби относно психичното
здраве на децата и младежите.” pdf, n.d.). Младежите смятаха, че
Ръководител на психичното здраве ще има положително въздействие
върху културата около психичното здраве в училищната среда. Хората,
които присъстваха на обсъждането, почувстваха, че е важно всички
училищни служители да имат основно ниво на разбиране за психичното
здраве на младежите и че наличието на определен ръководител би
помогнало да се насърчи това. Младите хора също така се надяват, че
Ръководителят на психичното здраве ще бъде „навигатор за грижи“,
който може да им обясни целите и нивото на интервенция на различните
служби за психично здраве, както и да им помогне да се ориентират в
процеса на търсене на тази помощ. Ръководителят също би бил в добра
позиция да осигури добра комуникация между всички професионалисти,
работещи с млади хора, както в училище, така и извън него, така че да
не им се налага да повтарят своята история.
Те се съгласиха, че функциите на назначения Ръководител, поради
обстоятелството, че изискват висока квалификация и отговорност, не
могат да бъдат квалифицирани като преподавателски и става дума за
отделна и специална роля в училището, но са загрижени за това, че тя
ще се „падне на плещите“ на вече претоварения преподавателски
персонал. Младежите смятаха, че ако това трябва да бъде изпълнено
правилно, заемащият длъжността трябва да има подходящо обучение и
да бъде добре подкрепен, за да изпълнява ефективно своите
задължения. Следният текст е взет от препоръките за този пост:
Ръководителят, отговарящ за психичното здраве, трябва да има
следните правомощия:
 Да освобождава младежите от уроци, ако е необходимо.
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Да насочва младежите към / да ги свързва с други услуги извън
училището.
Да организира обучение за всички учители за придобиване на
основни познания за психичното здраве.
Да извършва основни интервенции.
Да управлява зона за почивка за младите хора, където да могат да
се отпуснат и починат.

Да има познания за:
 Младите хора и проблемите, с които се сблъскват.
 Местната система за психично здраве и как да се ориентира в нея.
 Редица интервенции за психичното здраве и как те могат да
работят при различните хора.
 Процедури за поверителност и защита.
 Правата и убежденията на младежите.
 Различните нужди на младите хора, включително раса, пол и
култура.
 Специфичните бариери, пред които са изправени определени
групи младежи, например млади болногледачи и тези в системата
на грижите.
Да има следните черти и качества на характера:
 Да се отнася с уважение
 Да не съди
 Да не нарочва
 Да бъде доверен и надежден
 Да бъде добър слушател
 Да казва нещата направо, „не само това, което искате да чуете“
 Да може да съчувства
 Да бъде достъпен
Някои от притесненията и въпросите, които младите хора имаха във
връзка с това предложение, бяха:
• Ще бъде ли подходящо финансирането?
• Предложенията не са задължителни, какво ще се случи с младите
хора в училище, което не избере да назначи такъв ръководител?
• Как ще бъде защитена поверителността на младия човек в
училищна среда?
• Как ще успее един човек да оказва подкрепа на всички ученици,
особено в по-големите училища?
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•

Младите хора смятат, че това трябва да е отделна длъжност в
училището, тъй като би било твърде много допълнително
обучение, работа и отговорност за учител, който преподава и
уроци.

Насоки за оценка
Насочете разговора около следните въпроси:
• Имали ли сте някога консултация във връзка с психичното ви
здраве във вашия затвор?
• Какво мислите за идеята за Ръководител на психичното здраве?
Имате ли вече човек с подобни функции?
• Ще бъде ли от полза човек с такива функции във вашия затвор?
Защо / Защо не?
Разгледайте четирите списъка с правомощията, познанията, чертите и
качествата на характера:
- Ако все още нямате Ръководител на психичното здраве, какво би
било същото ако имахте човек с такива функции във вашия затвор?
Какво би било различно?
- Ако вече имате Ръководител на психичното здраве,
задълженията му същите ли са? Как подходихте към проблемите,
които младите хора изброиха?
Справочен материал
„Обсъждане с млади хора в рамките на Зелена книга за Промени в
законовите разпоредби относно психичното здраве на децата и
младежите.” pdf, n.d.
Lamb, Richard, W., Linda, n.d. (PDF) The Police and Mental Health [WWW
Document]. ResearchGate. https://doi.org/10.1176/appi.ps.53.10.1266

Наименование
на Дейност 7

План за лишените от свобода, страдащи от проблеми с
психичното здраве след излизането им от затвора

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство с интернет връзка. Тази дейност е
тествана по време на обучителна сесия по проекта
AWARE на персонала и е подходяща за онлайн
обучение.

Резултати от обучението
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Целта на тази дейност е да се обсъди защо и как обединеният подход на
многоведомствената подкрепа при идентифицирането на правилната
грижа, правилните препоръки и интегрирането на семейството /
външните групи в психично-здравните грижи ще помогне на затворника
да стои далеч от системата на наказателното правосъдие.
Методика
Подгответе няколко слайда с данни от изследването по проекта AWARE,
като използвате данните по-долу:
- Само 30% от участниците в изследването по проекта AWARE
отговориха положително на въпрос дали има процедура за оценка
след освобождаването, докато 38% отговориха, че няма такива и
още 32%, които не знаят.
- 36% от служителите в затвора отговориха, че план за връщането в
обществото след освобождаване на бивши лишени от свобода се
прави понякога. 29% отговориха „никога“, 23% отговориха
„винаги“, и 12% отговориха „най-често“.
- 60% отговориха, че знаят къде да изпратят затворниците след
освобождаването във връзка с психичните им проблеми.
След това дайте на участниците трите сценария по-долу, за да помислят:
- Затворник A: Психично здравословно състояние преди лишаването
от свобода; опит за самоубийство в затвора с физически последици
- Затворник B: Тройна диагноза: психично заболяване; злоупотреба
със субстанции и ХИВ / СПИН
- Затворник C: Физическо увреждане преди задържането; развива
депресия и тревожност по време на престоя му в затвора.
Помолете ги да работят в група и се опитайте да определите план за след
освобождаването им, като вземете предвид следното:
- Медицински фактор: Лекарства, оборудване, направления,
рецепти и др.
- Ключова подкрепа: Семеен живот, здравословен начин на живот,
реинтеграция на пазара на труда
- Вид институции и тяхната роля в картата на услугите: НПО,
държавни институции, местна общност и др.
Насоки за оценка
Въпроси за размисъл:
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-

Ако има план, който се прилага след освобождаването на
затворници с психични проблеми, увеличават ли се шансовете им
за реинтеграция?
- Има ли винаги такъв план на ниво затвор за всеки един затворник
с психични проблеми?
- Знаят ли ръководството / служителите на затвора къде да
препращат
затворниците
с
психични
проблеми
след
освобождаването им?
Справочен материал

Наименование
на Дейност 8

Лошо поведение или проблеми с психичното здраве?

Предложено
времетраене

1 час

Необходими
материали и
помагала

Мобилно устройство с интернет връзка. Тази дейност
е тествана по време на обучителна сесия по проекта
AWARE на персонала и е подходяща за онлайн
обучение.

Резултати от обучението
Целта на тази дейност
психичното здраве на
проучете начините за
подходят и да разрешат

е да подчертае, че доста често проблемите с
затворниците се бъркат с лошо поведение;
това, как служителите на затвора могат да
тези ситуации

Методика
Дайте на участниците следния сценарий:
Затворнически служител: бял мъж, около 40-годишен
Затворник: Бял мъж, около 20-годишен, възможно е да страда от
шизофрения, чува гласове по радиото в килията

ПОСТЪПКА: Гневен инцидент, уталожен от спокойната реакция на
служителя на затвора. Информация за чуване на гласове, получена чрез
разпит и активно слушане.
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ВИЗУАЛНИ / ВЕРБАЛНИ ЗНАЦИ: Псувни, ядосано, заплашително
поведение - изтичва от килията си и стига до служител на затвора
Иска полицаят да направи нещо по отношение на обидите
Разказва ситуацията, както му се струва ...
... разкривайки, че чува гласове по радиото
Служителят отива в килията да погледне
Намира изхвърлени боклуци из килията – служителят е раздразнен, тъй
като е времето точно преди обяд - това дисциплина ли е или психично
състояние?
Затворникът трябва да разчисти бъркотията, но явно е ужасен да влезе
отново в килията
ДИАЛОГ:





Затворникът явно е бесен
Затворническият служител е спокоен и отделя време, за да
разбере какво е станало
„Фактите“ показват, че затворникът има изкривена представа за
реалността
Това предупреждава служителя за възможност за психично
заболяване и насочва реакцията му към ситуацията

Насоки за оценка
-

Защо е важно да се редуцира агресията и кои са най-добрите
начини за това?
- Питаме „защо?“, а не незабавно да се вземе дисциплинарно
становище
- Как да използвам активното слушане
Справочен материал
Mental health awareness for prison staff (Musselwhite et al., 2004)
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Изграждане на междусекторна
осведоменост относно нуждите на
психичното здраве в системата на
наказателното правосъдие и при
освобождаването

