
ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ СЕКЦИЯ ПО КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ПРАВИЛА

ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ПРИ ОКАЗВАНЕ НА ПСИХО-СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА

/ПСП/ СЛЕД БЕДСТВИЯ И КРИЗИ

1. Психо-социалната подкрепа /ПСП/ се оказва от психолози с квалификация   в

кризисната  психология съобразно  изискванията  на  Секцията  по  Кризисна

интервенция към  Дружеството на психолозите в България.

2. Оказването на ПСП се извършва от екип от кризисни психолози в съответствие с

естеството и скалата на критичното събитие.

3. Всеки  екип  има  ръководител,  които  организира  и  координира  работата,

осъществява контакт с местните власти, администрацията, екипите за аварийно-

спасителни мероприятия, полицията, пожарната, медиите и НПО.

4. За отчитане на извършената работа от екипа за ПСП ръководителя на екипа или

кризисния  психолог  извършил  подкрепата  попълва  Протокол  по  образец  на

Дружеството  на  психолозите  в  България.  Протокола  се  съхранява  съобразно

изисквания за закона за защита на личните данни.

5. Поддържането  на  професионалното  дълголетие  налага  след  приключване  на

работата  по  случай,  членовете  на  екипа  да  преминат  оценка  на  психичното

състояние и дебрифинг.

6. Обученията за поддържане  на квалификацията  са  в  рамките на  6 /шест/  часа

годишно и имат за цел подготовка за рисковите сезони лято/зима.

7. Всеки случай се води под супервизията на опитен специалист с необходимата

теоретична  и  практическа  подготовка,  удостоверена  с  документ  съгласно

изискванията на ДПБ.
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8.  Кризисният  психолог  е  длъжен да  спазва  етичният  кодекс  на  ДПБ и  да  не

разпространява конфиденциална информация, освен в случаите, когато пряко е

застрашен човешки живот – на засегнатите или на трети лица. В този случай

кризисния  психолог  е  задължен  да  уведоми  съответните  органи.  

Спазването на стандартите за добра практика при оказване на ПСП целят: 

• Предварителна  подготовка  във  фазата  предхождаща  критичното  събитие  –

първоначално  обучение,  надграждащо  обучение  и  продължаващо

професионално  обучение  на  кризисните  психолози.  Поддържане  на  активни

екипи, които да бъдат в готовност за оказване на спешна психологическа помощ;

• Описание  на  случаи  -  планиране  на  дейности  -  отчет  –  контрол-научни

изследвания;

• Създаване  на  база  данни  от  критични  събития  и  анализ  на  добрите и

неадекватните практики за справяне;

• Изготвяне на предложения и препоръки към институции на национално ниво.

Правилата се представят и подписват от всеки кризисен психолог,  член на екипа към

Секция  по  Кризисна  интервенция  към  ДПБ  в  два  екземпляра,  единия  от  които  се

съхранява в ДПБ.

Изготвил: 

Координационен екип на Секция по Кризисна интервенция към ДПБ
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