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Цел

Очертаване на точната картина на нагласите в обществото, с

цел подбиране на най-добрите мерки за превенция и кампании

за промяна на отношението и социалното включване на хората

с психични заболявания в България.
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Параметри на изследването

• Метод на изследване: Количествено изследване

• Метод на регистрация на данните: Персонално

стандартизирано интервю

• Обхват: Национално

• Тип на изследването: Представително за страната

• Извадка: Случайна, двустепенна гнездова извадка
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Параметри на изследването

• Обем на изпълнената извадка: N=1103

респонденти

• Продължителност на проведено интервю: 10

минути

• Метод на регистрация на данните: Персонално

стандартизирано интервю

• Екип извършил изследването:

Фирма ФРМС КОНСУЛТ ЕООД

Райко Иванов – ръководител
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Каква е първата асоциация, която правите, 

когато чуете думите психично болен?

6



Общували ли сте някога с човек с 

психично заболяване? 
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Нагласите зависят

от наличието или 

липсата на 

контакт!
• Асоциацията, която правят респондентите, когато чуят думите 

психично болен, зависи пряко от това дали те са имали досег с такива 

хора. Повече от половината респонденти, които са общували или са се 

опитвали да общуват с хора с психични проблеми, смятат, че те се 

нуждаят от разбиране и подкрепа. Близо 85% от хората заявили, че 

нямат желание да общуват с тях, са на мнение, че те са опасни и 

трябва да бъдат изолирани от обществото в специализирани 

институции.
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Имате ли в близкото си обкръжение (семейство, 

приятели) хора с психични заболявания? 
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Случвало ли ви се е някога да имате 

затруднения в общуването с психично 

болни?
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Ако да, от какво естество  са 

затрудненията?

11



Кои са основните трудности, които срещате, 

ако имате хора с психични проблеми в 

семейството си?
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Работили ли сте някога в екип с хора 

с психични заболявания? 
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Какви чувства изпитвате, когато общувате с 

хора с психични заболявания?  

14



Смятате ли, че хората с психични 

заболявания в България са дискриминирани?
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Mоля дайте предположение каква е причината за 

неприемането на хората с психични заболявания в 

България
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Смятате ли, че е нужно да се подобри живота на 

хората с психични заболявания в България?
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Изводи

Над половината от участвалите в допитването

проявяват пълна толерантност към хората с

психични проблеми и смятат, че те се нуждаят от

разбиране и подкрепа.
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Изводи

Една четвърт смятат, че психично болните хора трябва да

бъдат изолирани в специализирани институции или болници.

13% са тези, които ги възприемат като опасни и се страхуват

от тях.
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Изводи

9 от 10 българи смятат,

че е необходимо да се подобри живота на хората с

психични проблеми!

27% са на мнение, че не се прави достатъчно за

интеграцията им в обществото.
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Изводи

• Две трети от респондентите са общували с

психично болен.

• Всеки пети е сигурен, че има в близкото си

обкръжение човек с психични проблеми. Общо

една трета – имат или се съмняват, че имат в

близкото си обкръжение психично болен.
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Изводи

• Стигмата е срам. Срам заради

мълчанието. Мълчанието наранява

всички ни.

• Заравянето на проблемите на психично болните...води до

«травматична идентичност»...възпаление – болно общество!

• Стигмата срещу хората с психични разстройства води до

автостигма – пречи на лечението им!
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Заключение

• Проблемът с психично

болните в обществото е

широко разпространен!

Преобладаващите нагласи

са на приемане и разбиране,

но приблизително една

десета не желаят да общуват

с психично болни.
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Заключение
Неинформираността за психичните

болести е основна причина

за стигмата срещу тях.

Информацията овластява!
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Заключение

....между лудостта и гениалността

има една крачка.

Ако искаме гении ... нека

разбираме и подкрепяме

ХОРАТА с психични проблеми!

25



Благодаря ви за вниманието!

Вяра Ганчева

GSM 0888 469262

E mail: ganchevav@yahoo.com
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