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Резюме:  Настоящата  статия  разглежда  теоретичните  постановки,  свързани  с 
реализиране на системния подход, по реализирането на практически модел на 
процеса на социална адаптация на бивши военнослужещи и членове на техните 
семейства.  Този  подход  включва:  изучаване  и  отчитане  на  индивидуалните 
особености  на  личността;  влиянието  на  различните  среди  и  адекватното 
съчетаване  на  индивидуалните  и  груповите  възпитателни  форми  на 
въздействие.  Цялостният  модел  на  социална  адаптация  ще  позволи: 
комплексното планиране на работата, на основата на диагностика и оценка на 
възможностите на социума; координация на всички субекти, осигуряващи този 
процес; разработване на съвременни технологии за реализиране на социално‐
педагогическите условия. 

 
Системата  на  организация  на  процеса  на 
социалната адаптация на бивши военнослужещи и 
членовете  на  техните  семейства  произтича  от 
теоретичното  осмисляне  на  проблема  за 
адаптацията  на  човека,  за  системния 
междудисциплинарен  подход  към  организацията 
на социално‐педагогическата дейност и социалната 
работа,  от  определянето  на  същността  на 
социалната адаптация на бивши военнослужещи и 
членовете  на  техните  семейства,  от  анализа  на 
особеностите  на  този  процес,  понякога 
планомерно,  понякога  стихийно  протичащ,  от 
обобщаването  на  педагогическата  практика  на 
работата с този контингент. 
Системният  подход  се  използва  като  методическа 
основа  на  иновационната  управленска  дейност,  в 
чиято основа стои разглеждането на обектите като 
системи,  състоящи  се  от  отделни  компоненти, 
ориентирани  към  разкриване  на  целостта  на 
обекта,  към  разкриване  на  многообразието  от 
типове връзки в него и организирането им в единна 
педагогическа  система,  представляваща 
относително  устойчива  съвкупност  от  елементи, 

организирано  обединяване  на  хора,  сфери  на 
действията  им,  на  реда  на  изпълнение  на 
функциите им, пространствено‐временните връзки, 
на  отношения,  на  начини  на  взаимодействия  и  на 
структура  на  дейността  им  с  цел  постигане  на 
определени  образователно‐възпитателни  цели  и 
резултати,  на  решаване  на  планирани  определени 
задачи на възпитанието и обучението на човека. 
Системният  подход  за  разработване  на  основни 
базови  компоненти  на  методиката  на  социално‐
педагогическата дейност предполага преди всичко 
анализ на условията и факторите на всеки елемент, 
които  представляват  материалната,  социо‐
културната,  демографската  и  социално‐
психологическата  база  на  пространството  за 
осигуряване  живота  на  личността  на  бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства. 
Комплексът  от  такива  разработки,  системно 
взаимозависими и отразяващи реалното състояние 
на  конкретния  социум,  на  неговите  възпитателни 
възможности,  представлява  цялостен  модел  на 
функциониращото  „социално  пространство”,  с 
оглед  на  неговия  социално‐икономически  и 
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психолого‐педагогически  потенциал,  на  правно, 
финансово,  кадрово  осигуряване  и  на  материална 
база. 
Общата  схема  на  системния  подход  като  основа 
при  формиране  на  цялостен  механизъм  за  модел 
на  организизация  на  процеса  на  социалната 
адаптация  като  изходна  платформа  за  изграждане 
на  социално‐педагогическата  дейност  в 
диагностираните  условия  на  социума,  която 
примерно  може  да  изглежда  като  следната 
структура:  фиксиране  на  някакво  множество  от 
елементи  на  социума  спрямо  обект  в  дадена 
система,  анализ  на  особеностите  на  връзките  и 
взаимодействието на  компонентите на  социалната 
система като на обекта със средата, разкриване на 
системообразуващите  връзки,  които  осигуряват 
стабилност  на  социалната  система  /на  обекта/  и 
комфортно  състояние  на  клиента  /бенефициента/, 
анализ на основните параметри на функциониране 
на  системния  обект,  изучаване  на  процеса  на 
управление  в  сферите  на  социума,  на  степента  на 
стабилност  и  оптималност  на  неговите  резултати, 
отнесени  към  характера  и  особеностите  на 
използваните  методически  форми  и  средства  за 
решаване  на  социално‐педагогически  проблеми  и 
изграждане  на  съвременни,  ориентирани  към 
практиката,  модели  на  социална  дейност  в 
различните сфери на социума. 
Разглеждайки  общите  основи  на  методиката  на 
социалната  дейност  като  методически  ориентири 
при  определяне  на  насочеността,  стратегията  на 
методическите  решения  и  непосредствените 
действия,  при  избора  на  адаптирани  към 
особеностите  на  социума  и  нуждите  на  бивши 
военнослужещи и  членовете  на  техните  семейства 
оптимални методически средства и начини, в хода 
на  изграждането  на  цялостен  модел  за  адаптация 
се  оказа  важно  да  се  предиференцират 
приоритетните  „методически  елементи”  с 
присъщите  им  инструментални  средства, 
осигуряващи  в  различни  сфери  на  социума 
възможности  за  междудисциплинарен  подход, 
който  дава  по‐ефективни  социално‐педагогически 
резултати. 
Такъв подход би позволил: 
 теоретически  да  бъдат  определени  социално‐
педагогическите  условия,  съдействащи  за 
ефективността  на  адаптацията  на  бивши 
военнослужещи и  членовете  на  техните  семейства 
в  изменения  социум;  да  бъдат  определени 
приоритетните сфери на социално‐педагогическата 
дейност; 
 всестранно  да  бъде  представена  теорията  на 
социално‐педагогическата  дейност  и  да  бъдат 
разгледани  нейните  категории,  понятия, 
закономерности,  принципи,  методи  от  позицията 
на цялостност; 
 да бъде определена крайната цел на процеса на 
социалната адаптация на бивши военнослужещи и 

членовете  на  техните  семейства  /адаптивност/, 
която  разглеждаме  като  интеграционен  показател 
на състоянието на човека, който отразява: 
 възможностите  му  да  изпълнява  определени 
биосоциални функции; 
 адекватно  възприятие  на  заобикалящата 
действителност и на самия себе си; 
 адекватна система на отношенията на общуване 
с  околните,  способност  за  труд,  обучение,  за 
организация на свободното време; 
 адаптивно  поведение,  съответстващо  на 
ролевите очаквания на другите. 
Разбирането за човешката природа, за обществото, 
за  индивидуалното  и  общественото  развитие  и 
познание  във  всички  времена  е  било 
основополагащо  за  всяка  възпитателна  система, 
всяка  философска  концепция,  всеки  модел  на 
социална дейност.  
Голямо  влияние  върху  развитието  и  формирането 
на  личността  оказват  различни  теоретични 
концепции за философията на живота. 
В  мисленето  си  човекът  винаги  е  бил  „дете  на 
своето  време”.  Възприемал  е  и  възприема 
господстващите  философски  учения  за  живота  и 
нравствените  концепции,  установените 
мирогледни  ценности  на  ориентацията,  защото  се 
ражда  „отворен”  с  цялото  си  същество  към  света, 
много  пластичен  по  отношение  към  жизнените 
дадености.  Възприема  всичко,  което  му  се 
предоставя  чрез  образователната  система, 
семейното  възпитание  и  по  други  канали.  Затова 
формиращите  се  у  него  качества  са  в  значителна 
степен  социално обусловени,  отразяващи нормите 
и ценностите на мирогледния характер на едно или 
друго общество. 
Особена  роля  при  начина  на  организиране  на 
човешката  дейност,  на  запазване  и  предаване  на 
цялата тази естествена даденост, която човек смята 
за  нужно  да  опази  в  природата,  обществото  и  в 
самия  себе  си,  играе  културата  като  обществен 
канал, по който се предават символичните ресурси 
на  обществото,  съвкупността  от  постижения  в 
областта  на  науките,  изкуствата,  морала  и 
религията,  придобити  в  процеса  на  образование, 
възпитание,  самоусъвършенстване,  личната 
реализация  на  човека  в  обществото,  а  така  също 
съвкупността  от  знания  и  форми  на  мислене, 
определяща  типа  и  вида  на  преобразователната 
дейност на човека и нейните резултати. 
Едновременно  с  това,  наред  с  философските 
житейски  ориентации,  предавани  на  човека  по 
обществените  канали,  всеки  човек  в  процеса  на 
живота  си изработва  свое индивидуално виждане, 
свое  отношение  към  живота,  свое  разбиране  за 
нейните  параметри,  изхождайки  от  натрупания 
жизнен  опит  в  семейството,  в  училището,  в 
близкото  обкръжение,  на  работа,  а  от  житейската 
практика  израства  собствена  теория,  която 
определя  разбирането  на  такива  нейни  основни 
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понятия  като  работа,  любов,  личностно  развитие, 
контакт,  комуникация,  общество,  брак,  възпитание 
и др. 
От  характера  на  една  или  друга  житейска 
философия  на  човека  зависи  неговото  развитие, 
способностите  му  да  преодолява  препятствия, 
силата  на  жизнената  му  енергия,  активността, 
общата  оптимистична или песимистична нагласа  и 
т.н.,  което  помага  или  пречи  за  решаването  на 
много  житейски  проблеми.  А  там,  където  е 
животът,  дейността  на  човека  с  неговите 
разнообразни потребности, там винаги е и мястото 
и  сферата  на  дейност  на  социалните  работници  и 
социалните педагози. 
Известната  концепция  за  педагогическата 
антропология,  отразява  събирането  в  едно  на 
знанията,  натрупани  от  науките  по  проблемите  на 
развитието на личността.  
Нарасналият  интерес  към  антропологическата 
проблематика  от  страна  на  много  науки  е  бил,  от 
една  страна,  естествено  следствие  от  логиката  на 
развитие  на  съвременното  научно  мислене, 
изискващо  създаване  на  комплексна  теория  за 
формиране  на  човешката  личност  въз  основа  на 
данни,  натрупани  от  всички  науки,  изучаващи 
човека. 
От  друга  страна  този  интерес  конкретно  в 
педагогиката  се  е  задълбочавал  и  от  това,  че 
предишни  традиционни  педагогически  постановки 
и  подходи  за  възпитанието  и  формирането  на 
човека  се  оказали  несъстоятелни  в    следствие  на 
най‐новите  изисквания  на  научно‐техническото 
развитие. 
Редица  европейски  специалисти  си  дават  сметка, 
че  е  настъпило  не  само  времето  на  високата 
техническа  автоматизация,  на  развитие  на 
космонавтиката,  на  атомната  физика,  на  големите 
открития  в  областта  на  естествените  науки,  а  така 
също и времето на фундаменталното преосмисляне 
на  същността  на  човека  на  основата  на 
антропологията. 
Българските специалисти отразяват в свои статии и 
трудове тези тенденции, като дефинират извода за 
единно  фундаментално  учение  за  човека. 
Стремежът  да  се  преодолее  частичността  и 
едностранчивостта в практическата работа с хората, 
да  се  свържат  в  едно  различните  видове  такава 
дейност  става  все  по‐характерен  за  живота  на 
нашето  общество.  Не  би  могла  да  бъде  разбрана 
структурата  на  принципите  на  възпитанието  и 
образованието,  ако  същите  не  бъдат  съотнесени 
към  структурата  на  цялостната  човешка  природа, 
обоснована  от  научния  фундамент  на  общото 
човекознание. 
Не  само  науката,  но  и  практиката  изпитва 
потребност от единна теория на човекознанието, от 
сближаване  и  интеграция  на  всички  средства  за 
познание  на  човека  и  ръководене  на  неговото 
развитие. 

Тези  антропологически  подходи  за  анализ  на 
човешкия феномен откриват пред изследователите 
нови  направления,  представляващи  съвършено 
неизучени  области  на  комплексната  наука  за 
човека, за неговия духовен свят, за ежедневното му 
съществуване. 
Функциите  на  педагогическата  антропология  се 
заключавали в  това‐ да даде обобщена концепция 
за  човека  с  помощта  на  философско‐
антропологически методически принципи. 
Ние  разглеждаме  личността  като  социално 
състояние на индивида, свойствено само на човека, 
изразяващо се в устойчив комплекс от отношения и 
черти на прояви в обществото, а индивидуалността‐ 
като  лична  особена  дълбочина,  лична  духовна 
организация на човека, онова самобитно, присъщо 
на  отделния  индивид  като  на  природно  социално 
същество, синтез на неговата душа и тяло. 
Този  подход  за  разглеждане  на  личността  е 
концептуална  основа  на  организацията  на 
целенасочено  влияние  върху  личността  на  бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства с 
цел формиране у тях на жизнено важни качества и 
определяне на оптимално осигуряване на социална 
поддръжка. 
Такова  разбиране,  при  което  в  основата  е 
поставена  личността:  нейната  самобитност, 
уникалност,  където  е  взет  под  внимание 
субективният  опит  и  се  съотнася  към  задачите  с 
възпитателно  въздействие,  ние  определяме  като 
личностно‐ориентиран  подход  и  го  открояваме 
като необходимо социално‐педагогическо условие, 
осигуряващо  ефективността  на  преминаването  на 
разглеждания  от  нас  процес  на  социална 
адаптация. 
Личностно‐ориентираният подход включва: 
 изучаване  и  отчитане  на  индивидуалните 
особености на личността;  
 влияние  на  различни  среди:  съзнание, 
емоционално‐волева  и  поведенческа  в  различни 
видове  дейности‐  учебна,  професионална, 
обществена;  в  области‐  социална,  педагогическа, 
психологическа и медицинска;  
 адекватно  съчетаване  на  индивидуални  и 
групови  възпитателни  форми  на  въздействие, 
където на всеки човек се предоставя информация, 
психологическа  поддръжка,  прогнозиране  и 
планиране  на  кариера,  оказва  се  съдействие  при 
трудоустрояване,  предприемаческа  дейност  с 
рефлексия на получените резултати. 
В  тази  връзка  нараства  значимостта  на  социално‐
педагогическата  дейност,  опираща  се  от  една 
страна  на  решаването  на  задачата  за  социалното 
възпитание на личността, за развитието на нейната 
способност  да  живее  в  колектив,  в  социума,  да 
използва  обществените  структури  за  решаване  на 
ивдивидуални,  групови и социални проблеми, а от 
друга  страна‐  на  педагогизацията  на  средата  на 
обитаване на индивида, на цели обществени групи, 
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което,  разбира  се,  е  свързано  далеч  не  само  с 
дейността на образователните институции.  Така че 
организацията  на  социално‐педагогическата 
дейност е водещо социално‐педагогическо условие 
за  успешно  функциониране  на  общия  модел  на 
организацията на процеса на социалната адаптация 
на  бивши  военнослужещи  и  членовете  на  техните 
семейства. 
Методите  на  управление  на  педагогическата 
система  могат  да  бъдат  класифицирани  на 
различни  основания.  Класификация  според 
функциите  на  управление  би  изглеждала  по 
следния  начин:  диагностичен,  аналитичен,  на 
планиране, организация, координация и контрол. 
Организацията  на  дейността  е  една  от 
определящите  функции  на  управление  на 
педагогическата система. 
Социално‐педагогическата  дейност  като  система  е 
социална  дейност  в  конкретна  микросреда  в 
интерес  на  хармонизация на живота  и  социалните 
отношения  на  отделния  човек,  целенасочена 
помощ  за  социално‐психологическото  състояние  и 
личната организация на неговата личност. 
Социалната  дейност  е  професионална  дейност  за 
оказване  на  помощ  на  индивид,  семейство, 
общност с цел подобряване на способността им за 
социално функциониране. 
Иновационната дейност може да разглеждаме като 
дейност, свързана с разработването, изменението и 
внедряването  на  нови  технологии  в 
образователния и възпитателния процес. 
Можем  да  определим  следната  класификация  на 
типологическите  сфери  на  социално‐
педагогическата  дейност  за  адаптация  на  бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства: 
1)  вътрешноличностна  ‐  образованието  и  социал‐
ното възпитание на личността; 
2)  микросреда  ‐  семейният  социум  като  възпита‐
ваща  система  на  личността;  социалната  група, 
учебното  заведение  като  открита  социално‐
педагогическа система, подпомагаща формирането 
на  адекватни  отношения  в  различните  видове 
дейност:  професионална,  културно‐масова  и 
битова,  поддръжка  на  здравословния  начин  на 
живот  в  средата  на  обитаване;  профилактика  на 
девиантното  поведение  на  деца  и  възрастни  чрез 
средствата на социалната дейност; 
3)макросреда‐  защитата  на  правата  на  човека, 
повишаването  на  жизнения  стандарт,  социалната 
поддръжка на  бивши  военнослужещи и  членовете 
на  техните  семейства,  подготовката  на  социални 
работници,  формирането  на  социално мислене  на 
субектите на дейността. 
Вътрешноличностното  ниво,  както  и  самата 
личност,  съдържа  огромен  възпитателен  потен‐
циал. 
Възпитанието  е  сложен,  многостранен, 
диалектически  противоречив,  целенасочен  процес 

на  формиране  на  човека,  който  представлява 
явление на обществения и културния живот. 
Това  определение  включва  и  всяко  педагогическо 
влияние, и обучение, и духовно общуване, и много 
друго,  което  могат  да  си  поставят  за  цел 
професионалните  и  обществените  педагози, 
научните ръководители, опитните администратори, 
висококвалифицираните социални работници. 
Целите  на  възпитанието  могат  да  бъдат  общи, 
свързани с формирането на значими за обществото 
качества.  На  първо  място  и  преди  всичко 
формиране  на  човек,  отговарящ  на  социалните  и 
държавните  очаквания,  т.е.  на  стопанин, 
потребител,  патриот  и  т.  н.  Изпълнявайки  тези 
очаквания,  педагогиката в рамките на възрастовия 
подход при възпитанието определя знания, умения 
и  навици,  ценности  и  норми,  необходими  за 
решаването на  социално‐културни задачи  за всеки 
възрастов  етап  и  разработва  форми  и  методи  на 
приобщаване  към  тях,  за  формирането  на 
насоченост и отношение на личността в процеса на 
организацията  на  дейността  на  различните 
институти.  Към  частните  цели  на  възпитанието 
могат  да  бъдат  отнесени  рефлексията  и 
саморегулацията  на  личността,  стимулирането    и 
създаването  на  условия  за  адекватно 
самопознание, формиране на значими за личността 
и  социално‐приемливи  за  личната  реализация  и 
самоутвърждаването  качества  (жизнено  важни 
качества). 
А. С. Макаренко  под  цел  на  възпитанието  е  имал 
предвид  програмата  на  човешката  личност, 
програмата на  човешкия  характер,  който разбирал 
твърде  широко:  характер  на  външните  прояви  на 
личността  и  нейната  убеденост,  нейните 
политически възгледи, знания. 
Педагогиката  във  възпитателния  процес  е  толкова 
тясно  преплетена  с  психологията,  че  понякога  е 
трудно да се каже къде свършва едната и  започва 
другата. 
Науката  все  още  не  е  създала  психолого‐
педагогическа  програма  за  формиране  на 
личността,  а  са  разработени  само  определени 
подходи, то би могло да се подходи към проблема 
за  възпитанието  в  неговия  педагогически  и 
психологически  аспект.  Този  нетрадиционен 
подход позволява по нов начин да се погледне на 
механизмите,  съдържанието,  начините, 
спецификата на насоките на възпитателния процес. 
Психологията  на  възпитанието  изучава 
измененията, които протичат в личността на човека, 
закономерностите и особеностите на формирането 
на неговия  характер,  навици,  потребности, мотиви 
и начини на поведение, нови чувства и отношения; 
закономерностите  на  формирането  на  неговия 
мироглед‐  на  съвкупността  от  общи  научни 
сведения  за  света,  на  осъзнати  общочовешки  и 
класови интереси и идеали, на правни и нравствени 
норми,  на  социални  приоритети  и  хуманистични 
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ценности‐ на всичко онова, което определя избора 
на  линия  на  поведение  на  човека  в  живота, 
неговото  отношение  към  обществото  и  към  самия 
себе си. 
Отсъствието  на  достатъчна  теоретична  основа  за 
изследване  на  самостоятелното  развитие  на 
личността  е  пречка  във  връзка  осъществяването 
процесите  на  преустройство,  протичащи  както  в 
обществото  като  цяло,  така  и  в  системата  на 
образованието.  Разработването  на  проблемите  за 
самоопределяне  и  самопроектиране,  самоконтрол 
и  саморегулиране  на  личността  и,  разбира  се,  за 
формиране  на  самосъзнание  ще  помогне  да  се 
постави  на  практическа  основа  формирането  на 
личността  в  качеството  на  субект  на 
самовъзпитанието, а не на обект на възпитанието. 
Самовъзпитанието  е  процес  на  съзнателно  и 
самостоятелно  преустройство  от  самия  човек  на 
неговите  телесни  сили,  душевни  свойства, 
социални  качества  на  личността  за  постигане  на 
индивидуални  цели,  смисъл  на  собствения  живот, 
за  изпълнение  на  предназначението му,  както  той 
самият го разбира. 
Без  педагогическата  насоченост,  без  ориентацията 
към  духовния  свят  на  човека  и  неговото 
усъвършенстване  социалната  дейност  в  голяма 
степен се обезценява и се лишава от своя хуманен 
смисъл. 
В основата на един накъв модел е поставена идеята 
за това, че на всеки възрастов етап пред човека се 
възникват  редица  задачи,  от  чието  благоприятно 
или  неблагоприятно  решаване  зависи  неговото 
личностно  развитие,  а  възрастовият  подход  във 
възпитанието  трябва  да  се  изгражда  така,  че  да 
създава  условия  за  тяхното  ефективно  решаване. 
При  реализирането  на  индивидуалния  подход  на 
базата  на  възрастовия  подход  трябва да  се  оказва 
помощ на конкретния човек  при тяхното решаване. 
Обектите  на  възпитанието  са  два:  личността  и 
условията,  които  непосредствено  й  оказват 
влияние.  При  това  тези  условия  могат  да  бъдат 
разделени на три групи:  
 условия  ‐  отделните  хора  (например,  педагози, 
социални  работници;  администратори  от  всички 
нива);  
 условия  ‐  качеството  на  групите,  в  които  влиза 
даденият  човек  (семейство,  група,  учебно 
заведение); 
 условия  ‐  материалните  (помещение,  обо‐
рудване и др.), правните, организационните и т. н.  
За да се различат видовете дейност на възпитателя 
(педагога,  социалния  работник),  насочени 
непосредствено  към  възпитанието  и  условията,  на 
тях  са  дадени  различаващи  се  названия: 
възпитателна  дейност  и  дейност  за  създаване  на 
възпитаващи  условия  (при  нас  преустройство  на 
социума  и  формиране  на  социално‐правни, 
защитни механизми в обществото, осигуряващи на 
човека чувство на безопасност). 

Субект  на  социалната  дейност  от  една  страна  е 
самата  личност  и  нейното  семейство,  а  от  друга‐ 
обществото,  реализиращо  своите  функции  в 
системата  на  официалните  и  недържавните, 
доброволно‐обществените  социални  институти. 
Под институти за  социална дейност  се подразбира 
от  една  страна  семейството,  от  друга‐  
взаимодействащите  с  него  институти, 
осъществяващи социалната политика в различните 
сфери и области.  
Всеки социален институт притежава специфични, в 
голяма  степен  уникални  възможности, 
съответстващи  на  своите  социално  обусловени 
функции. 
В социално‐битовата среда, семейството, в сферата 
на  неговото  по‐широко  социално  общуване  и 
културно  развитие  протича  основната  част  от 
свободното  време на  възрастни и деца.  По  силата 
на  териториална  близост  до  семейството 
социалната  дейност  непосредствено  в  този 
микросоциум  разполага  с  допълнителни,  още 
почти неизползвани резерви за усъвършенстването 
на  педагогическото  и  социалното  влияние  на 
семейството  върху  неговото  най‐близко 
обкръжение. За съжаление, в периода на прехода в 
България  към  пазарни  отношения  семейството  се 
оказа  в  много  трудни  условия.  Продължилата 
социално‐икономическа  и  политическа  криза  в 
обществото се отрази рязко върху нивото на живот 
на  семейството,  породи  в  него  доста  негативни 
явления:  небивал  спад  на  раждаемостта, 
влошаване на здравословното състояние на децата, 
расте  броят  на  сираците,  на  самотните  майки, 
увеличава  се  детската  престъпност,  спада 
престижът на ученето и общественополезния труд. 
В  тази  ситуация  само  семейството,  изхождайки  от 
неговите  възможности,  може  да  изпълни  редица 
жизнено важни функции: възпитание и развитие на 
личността;  реализация  на жизнените  потребности; 
психологическа  и  икономическа  поддръжка,  само 
тя може да  осигури  на  всеки  член  на  семейството 
комфорт  и  да  помогне  при  разрешаването  на 
всички видове конфликти. 
Това  води  до  преразглеждане  на  изходните 
постановки  в  работата  със  семейството,  до  рязко 
повишаване  на  вниманието  на  обществото  към 
семейството  и  до  изменение  на  самите 
методически  основи  във  взаимните  връзки  на 
семейството  и  обществото  на  принципите  на 
първичността  на  личността  и  семейството  спрямо 
всякакви обществени институти. 
Съществуват  и  други  обективни  и  субективни 
фактори,  които  могат  както  да  подпомагат 
правилното осъзнаване от човека на обществените 
отношения, на изискванията на нашето общество и 
държава,  формирането  на  навици  за  нравствено 
поведение,  така  и  да  се  противопоставят  на  това 
или просто да влияят отрицателно върху личността. 
Това  са  хората,  които  заобикалят  човека,  неговите 
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лични връзки, така наречените референтни групи, в 
които  влиза  човекът  и  които  оказват  голямо 
влияние  върху  него.  Човекът  като  личност  не  се 
формира  извън  референтните  групи.  И  същността 
му  е  съвкупност  от  обществени  отношения, 
отразени и преобразувани от референтните групи. 
Конструктивният  подход  към  проблемите,  към 
изучаването  и  отстраняването  им,  търсенето  на 
нови  форми  на  социална  поддръжка  на  дадена 
категория  семейства  прави  процеса  на  нейната 
социалната  адаптация  като  явление  от  социалната 
практика,  представляваща  комплекс  от  начини, 
използван    за  постигане  на  цел,  изискващ 
педагогическо  влияние  и  представляващ  ключево 
звено в целия възпитателен процес. 
В  обществото  (макронивото)  възпитанието  се 
осъществява  чрез  система  от  различни  социални 
институти:  от  семейството,  държавата, 
предучилищните,  училищните,  извънкласните 
образователни  и  културно‐просветителни 
институции,  обществено‐правните,  между‐
народните  обединения  (ООН,  ЮНЕСКО,  ЕС),  от 
териториални,  производствени,  обществено‐
политически,  научно,  културни,  религиозни, 
държавно,  обществени,  национални,  социални  и 
други  организации,  създадени  в  интерес  на 
духовното  и  културното  самоопазване  на 
обществото и развитието на отделния човек. 
Обществото  може  да  оказва  влияние  върху 
формирането  на  личността  непосредствено  и 
опосредствано.  Непосредствено  влияние  оказват 
средствата за масова информация, произведенията 
на  изкуството,  литературата,  киното,  театъра, 
примерите  за  геройски  постъпки  и  трудова 
всеотдайност  на  хората  и  много  други. 
Осъзнаването  и  усвояването  на  това  е 
непосредствено отражение на  нашите  обществени 
отношения. 
В  този  модел  организацията  на  процеса  на 
социална  адаптация  се  предвижда 
осъществяването му на три нива: 
 микросоциум  (семейството)‐  като  възпитаваща 
система,  осигуряваща  възпитанието  и  развитието 
на  личността,  реализацията  на  жизнените 
потребности,  осъществяваща  икономическа  и 
психологическа поддръжка; 
 мезосоциум  (учебното  заведение)‐  особености 
при  диференциацията  на  учебния  процес, 
нормативно,  материално‐техническо,  социално‐
психологическо, кадрово осигуряване; 
 макросоциум  (регионът)‐  дейност  на  социално‐
психологическите служби  (разработване на реални 
механизми за използване и въвеждане в действие 
на  енергийния  и  психологическия  потенциал  на 
човешкия  ресурс),  на  центровете  за  социална 
адаптация, местата  за медицинска  рехабилитация; 
използване на чужд опит,  на  средствата  за масова 
информация  (с  цел  промяна  на  отношението  към 
военните  и  към  Българската  армия  като  цяло), 

използване  на  трите  сектора  на  икономиката: 
държавен,  недържавен,  търговски,  т.е. 
координация на всички финансови, интелектуални, 
технически,  кадрови  възможности  на  социума,  за 
формиране  на  педагогическо  мислене  от 
различните субекти на социума. 
Съществените  особености  на  процесуалната  и 
функционалната динамика при решаването на тези 
проблеми  се  състоят  в  това,  че  обект  на 
педагогически  регулируемите  отношения  в 
социума  е  не  само  личността,  а  и  различните 
структурни  звена  на  нейното  социално 
обкръжение.  В  процеса  на  педагогическите 
управляеми  влияния  все  по‐пълно  се  разкрива 
техният  хуманен,  образователно‐възпитателен 
потенциал, чието въздействие се проявява особено 
забележимо  и  първично  в  конкретните  сфери  на 
реализация на социалната политика. 
Под  педагогически  потенциал  на  социума 
подразбираме  цялата  съвкупност  от 
взаимодействия на личността  със  средата  (субекти 
и възпитателни възможности на социума). 
Разкриването,  организацията  и  използването  на 
целия  педагогически  потенциал  на  социума  за 
стимулиране  на  развитието,  реализацията  на 
индивидуалните  възможности  на  всяка  личност 
представлява същността на социалното възпитание 
и  социално‐педагогическия  подход  във  всички 
видове социална дейност. 
Мезонивото  разширява  възможностите  за 
възпитателно  въздействие  върху  личността  за 
сметка  на  използването  на  всички  негови 
интегративни възпитателни възможности. 
Към интегративните възпитателни възможности на 
социума  могат  да  бъдат  отнесени: 
информационното  обслужване,  нормативното, 
материално‐техническото,  социално‐психолого‐
педагогическото  осигуряване,  определящи 
педагогическата  насоченост  на  процеса  на 
социална адаптация на хората 
Разглеждайки  управленските  процеси  на 
изграждане  на  този  модел,  ние  определяме,  че 
тези  процеси  заемат  важно  място  и  протичат  във 
всеки компонент, на всяко ниво на функциониране 
на педагогическата система. Съществуват следните 
основни  проблеми:  на  структурата  и  щатовете  на 
образователните  институции  за  социална 
педагогика  и  на  координацията  на  дейността  на 
тези  структури  (от  държавен,  недържавен  и 
търговски тип), на организацията, функционирането 
и  развитието,  стимулирането  на  дейността  на 
научните  и  образователните  институции  и 
практическите  центрове  за  социална  дейност  в 
България  (на  национално,  регионално  /ниво 
военно окръжие/  и местно ниво  /областно ниво/); 
на  организацията  за  използване и  стимулиране на 
дейността  на  научните,  практическите  и  научно‐
педагогическите кадри със социално‐педагогически 
профил  (в  това  число,  естествено,  на  социалните 
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работници  с  различно  предназначение);  на 
прогнозиране на основните направления, пътища и 
приоритетни  проблеми  на  развитието  на  научно‐
изследователската  и  научно‐образователната 
дейност  (в  различни  структури  на  социалната 
педагогика  и  социалната  дейност);  на  тяхното 
информационно  осигуряване,  например  чрез 
създаване  на  компютърни  мрежи  както  на 
регионално,  така  на  национално  и  междунаросно 
ниво. 
Важните  условия  за  ефективната  социална 
адаптация  на  бивши  военнослужещи  и  членовете 
на  техните  семейства  ще  бъдат  използването  на 
интегративните  възпитателни  възможности  на 
социума и управлението на неговия педагогически 
потенциал. 
Социалната  дейност  изисква  подготовка  на 
специалисти  с  ориентация  към  многопланова 
социална практика: овладяване от педагогиката на 
отношенията  в  социума,  в  семейството,  в 
обществото, в условията на открита микросреда на 
личността,  в  сферата  на  труда,  бита  и  свободното 
време  с  различни  професионални  групи  и  други 
категории  хора  (в  нашата  практика  с  бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства). 
Психологическата  неподготвеност  на 
представителите  на  някои  институции,  преди 
всичко  на  военното  министерство,  се  изразява  в 
недостатъчна  грижа  за  социалната  адаптация  и 
медицинската  рехабилитация  на  бивши 
военнослужещи,  техните  жени  и  деца, 
невъзприемането  на  социалната  дейност  от 
отделни  ръководители  на  военните 
подразделения,  тяхното  безверие  в  такава 
целесъобразност. Това може да бъде отнесено към 
педагогическите  проблеми  на  адаптацията  на 
бивши  военнослужещи  и  членовете  на  техните 

семейства  в  съвременните  условия.  Това 
отношение  може  да  бъде  определено  като 
отсъствие  на  формирано  социално  мислене  у 
ръководителите на различни нива. 
При  изграждането  и  осъществяването  на  този 
модел  се  основаваме  на  създаването  на  широка 
система  от  подготовка,  преквалификация  и 
повишаване  на  квалификацията  на  социалните 
работници,  умеещи  според  професионалните  си 
задължения  да  намерят  оптималните  пътища  за 
усъвършенстване  на  механизмите  за  социална 
адаптация  на  индивидите  в  различни  условия  на 
живот. 
Всичко  това  позволява  представянето  на  обща 
технология  на  социалната  дейност,  върху  чиято 
основа  може  да  се  изгради  и  системата  на 
кадровото осигуряване на реализацията на процеса 
на социална адаптация на бивши военнослужещи и 
техните  семейства  на  всички  нива:  личностно, 
микро, мезо, макро. 
Качественото  кадрово  осигуряване  е  едно  от  най‐
важните  социално‐педагогически  условия  за 
реализация  не  само  на  социалната  адаптация  на 
бивши  военнослужещи  и  членовете  на  техните 
семейства,  но  и  на  други  подобни  проекти  и 
програми  в  областта  на  прилаганите  национални 
социални политики. 
Тази система от теоретико‐методически подходи, в 
чиято  основа  лежат  интегративни  знания  на 
различни  науки:  философия,  педагогика, 
психология,  социология,  културология,  позволява 
да  се  определят  водещи  социално‐педагогически 
условия, които, както предположихме, ще осигурят 
динамичност  и  ефективност  на  процеса  на 
адаптация на тази група хора. (Фиг.1). 
 

 

 
Фиг.1.Социално‐педагогически условияза адаптация на бивши военнослужещи и членове на техните 

семейства 
 
Разглеждането  на  проблема  за  организацията  на 
процеса  на  адаптация  на  изследваната  категория 
хора  свидетелства  за  наличие  на  различни 
тенденции и научни подходи за разработването на 
нейните  теоретични  основи,  следователно  се 
потвърждава  необходимостта  от  цялостно 

разглеждане  на  процеса  на  социална  адаптация. 
Процеса  на  социална  адаптация  може  да  бъде 
разгледан като подход на много нива, съединяващ 
в едно потенциалните възможности на „системата”, 
„дейността” и „процеса”. 
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Този  практически  модел  на  процеса  на  адаптация 
на  бивши  военнослужещи  и  членовете  на  техните 
семейства  предполага  динамично  педагогическо 
въздействие:  както  върху  личността  на  бившия 
военнослужащ и членовете на неговото семейство, 
така и върху субектите, осигуряващи този процес, а 
също  така  и  върху  социума‐  с  цел  създаване  на 
взаимосъзнателен,  взаимоактивен  целенасочен 
адаптивен  процес  с  оглед  на  социално‐
педагогическите  условия,  съдействащи за неговата 
ефективност 
Цялостният модел на социална адаптация на бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства, 
интегрирайки  педагогическите  усилия  на  всички 
отделни субекти, ще позволи осигуряването на: 
 комплексно  планиране  на  работата  по 
социалната  адаптация  с  оглед  на  субективни  и 
обективни  особености  на  тази  категория  от 
населението, на основата на диагностика и оценка 
на възможностите на социума; 
 координация  на  действията  на  всички  субекти, 
осигуряващи този процес; 
 контрол  (психолого‐педагогически  анализ  на 
резултатите  и  рефлексията  на  адаптационния 
процес); 
 разработване  на  съвременни  технологии  за 
реализиране на социално педагогически условия за 
социалната адаптация на бивши военнослужещи и 
членовете на техните семейства. 
Изхождайки от същността на социалната адаптация 
на  бивши  военнослужещи,  включваща 
възпитателни  задачи:  формиране  на  жизнено 
важни качества и хармонизация на средата, можем 
да  определим  основни  критерии,  които 
свидетелстват  за  ефективността  на  процеса  на 
социална  адаптация,  основаващ  се  на 
внедряването  на  този  модел  на  организацията  на 
този  процес,  позволяващи  комплексно  да  бъде 
оценен  резултатът  от  неговото  практическо 
изпълнение. Към тях можем да отнесем: 
1.  Критерий  за  социална  адаптация  ‐ 
конкурентноспособност,  увереност  в  стабилността 
на  социалното  благополучие,  успешно 
трудоустрояване, задържане на работа, стабилност 
на  семейните  отношения,  ниво  на  професионална 
подготовка. 
2. Критерий за социално‐психологическия комфорт 
на  отношенията  ‐  степен  на  удовлетвореност  от 
отношенията  в  средата,  удовлетвореност  от 
работата и заплатата. 
3.  Критерий  за  психологическа  корекция  ‐ 
разбиране  на  собствените  волеви  възможности, 
реално  контролиране  на  личното  поведение,  на 
възможните  асоциални  връзки,  развитие  на 
активността  и  инициативността,  отношение  към 
труда, степен на готовност за социална самозащита. 
4.  Критерий  за  развитието  ‐  готовност  за  смяна 
професията,  за  смяна  на  предприемаческата 
дейност;  конкурентноспособност,  увереност  в  себе 

си,  психологически  характеристики  на  ниво 
мотивация,  откритост,  доброжелателност, 
общителност,  адекватна  самооценка,  степен  на 
реализация  на  вътрешния  потенциал, 
работоспособност,  отговорност,  нравствени 
качества:  откритост,  чест и достойнство,  умение за 
работа  в  екип,  за  оказване  на  помощ, 
взаимопомощ,  грижа  за  хората,  разкриване  на 
индивидуалното своеобразие на личността. 
5.  Социално‐преобразуващ  критерий‐  увеличаване 
на  броя  на  желаещите  да  преминават 
преквалификация,  увеличаване  на  броя  на  хората, 
разкрили  свой  бизнес,  намаляване  на  броя  на 
проблемните семейства. 
При  изучаването  на  тенденции  на  развитието  на 
понятието  „адаптация”  можем  да  проследим 
неговата  еволюция  в  няколко  направления: 
философско,  биологическо,  психологическо, 
социално  и  да  разкрием  редица  особености  в 
поведението  на  човек  в  проблемни  ситуации, 
свързани  с  включване  на  адаптивни  механизми, 
чиято природа до днес остава малко проучена. 
Всеки  процес  на  преодоляване  на  проблемни 
ситуации  (в  каквито  се  намират  бивши 
военнослужещи и членовете на техните семейства) 
може да се счита за процес на социална адаптация 
на  личността,  в  хода  на  който  тя  използва 
придобитите  от  предходните  етапи  на  своето 
развитие  и  социализация  навици  и  механизми  на 
поведение или открива нови начини на поведение 
и решаване на задачите, нови програми и планове 
на вътрешнопсихически процеси. 
При  теоретичното  изследване  на  процеса  на 
социалната адаптация на бивши военнослужещи и 
членовете на техните семейства особена актуалност 
придобива  изучаването  на  механизмите  на 
формиране  на  социално‐педагогическата  среда 
като  фактор  на  социалното  формиране  на 
личността,  на  създаване  на  хуманни  отношения  в 
социума  (сфера  на  най‐близко  обкръжение  на 
личността). 
Адаптивните  механизми  на  личността  успешно 
могат  да  изпълняват  функциите  си,  ако  водят  до 
адаптираността  й  в  социална  ситуация  или  среда. 
Тази  задача  не  е  възможно  да  бъде  решена  без 
управление  на  процеса  на  социалната  адаптация, 
без  педагогическо  въздействие  както  върху 
личността,  така  и  върху  възпитателните 
възможности на социума. 
Съвременното  състояние  на  проблема  за 
социалната  адаптация на бивши военнослужещи в 
новите  икономически  условия  се  характеризира  с 
групи  особености,  подпомагащи  или  създаващи 
препятствия  на  този  процес:  свързани  с 
макросредата и отношенията в нея, с качествата на 
личността  и  поведението  на  бивши 
военнослужещи. 
Същността  на  социалната  адаптация  на  бивши 
военнослужещи  се  състои  във  формиране  на 
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жизнено  важни  личностни  качества,  осигуряващи 
адаптивност  на  тези  хора  в  новите  икономически 
условия  и  в  хармонизацията  на  околната  среда, 
подпомагаща  ефективността  на  протичането  на 
този процес. 
Всичко  това  предизвиква  необходимост  от 
комплексен  социално‐педагогически  подход  към 
проблема  за  социалната  адаптация  на  граждани, 
уволнени  от  военна  служба,  на  основата  на 
обоснован,  ориентиран  към  практиката  модел  на 
организация на процеса на социалната адаптация. 
Натрупаният опит относно социалната адаптация на 
бивши  военнослужещи  и  членовете  на  техните 
семейства  показва,  че  успешното  решаване  на 
въпросите  за  преквалификация  и  трудоустрояване 
в  пълно  съответствие  с  изискванията  на  пазара  на 
труда,  съставящи  основата  на  социалната 
адаптация,  е  невъзможно  без  провеждането  на 
комплекс  от  целеви  програми  на  национално  и 
регионално  ниво,  осигуряващи  нормативно 
регулиране  на  процеса  на  социална  адаптация, 
което  изключва  паралелност  в  дейността  на 
органите на властта, без разработване на цялостен 
модел  на  социална  адаптация  на  бивши 
военнослужещи,  осъществяващ  интеграция  на 
педагогическите усилия на  субектите,  осигуряващи 
този  процес:  семейство,  учебни  заведения, 
държавни,  търговски  и  обществени  организации  и 
социални служби. 
Анализът на теоретичните проблеми на социалната 
адаптация,  социалната педагогика и практиката на 
социалната  дейност  дава  възможност  за 
разкриване  на  водещите  социално‐педагогически 
условия  за  ефективност  на  социалната  адаптация 
(на три нива: вътрешноличностно; микро и макро): 
личностно‐ориентиран  подход,  организация  на 
социално‐педагогическа  дейност,  използване  на 
възпитателните  възможности  на  социума, 
управление  на  педагогическия  потенциал  на 
социума.  Този  практически  модел  на  процеса  на 
адаптация,  интегрирайки  педагогическите  усилия 
на  всички  субекти  и  използвайки  възпитателните 
ресурси на социума, ще позволи  осигуряването на 
социалната  адаптация  на  тази  група  хора  и  ще 
подпомага прехода им от контингента, нуждаещ се 
от  социално‐педагогическа  грижа,  в  социално‐
перспективен. 
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