КЛИНИЧЕН СОЦИОЛОГ
ПРОЕКТ ЗА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Клиничният социолог предоставя центрирана върху личността социологическа
експертиза и провежда практически интервенции с цел подпомагане на индивиди,
общности и институции в уязвима среда. Той е експерт по новите форми на социално
страдание в обществата на несигурността и риска. Като съчетава социологическото
познание със знания по психоанализа, психопатология и други науки за човека, той
подпомага засегнатите лица да разбират начина, по който социалните структури влияят
върху поведението им, да осмислят собствения си опит и ги окуражава да осъществяват
позитивна промяна в живота си. Клиничният социолог посредничи между институциите
и уязвимите лица в ролята им не на пасивни потребители на социални, медицински и
други публични услуги, а на хора, ориентирани към цели в споделен с другите свят.
Освен изследвания, анализи и интервенционни мерки, за тази цел той предлага и
личностно-центрирана терапия, основана на отношения на доверие – т.нар.
социоанализа.
Клиничният социолог изпълнява следните основни задачи:
-

Анализ на рисковете и установяване на потенциално уязвими лица, групи и
общности вследствие на социални диспропорции, напрежения и конфликти;

-

Изследване и диагностика на патогенна среда и форми на социално страдание в
локални общности;

-

Провеждане на терапевтична социоанализа, основана на личната история на
засегнатите лица;

-

Изработване на програми за оздравяване на междучовешки отношения и успешни
жизнени модели, както и асистиране при практическото им осъщестяване;

-

Социоанализа и асистиране в ситуации на вземане на решения, травматични
събития и важни промени в начина на живот;

-

Оценяване, мониторинг и изследване на въздействието на програми за социални,
медицински, екологични, образователни, интеграционни и други публични
политики, свързани с качеството на живот, личностното развитие и защитата на
човешките права;

-

Провеждане на изследвания на общественото мнение и на дебати в гражданското
общество по посочените политики;

-

Изготвяне на доклади, препоръка и становища за институции, работещи в
областта на качеството на живот, личностното развитие и защитата на човешките
права.

-

Медиация

в

медико-социалната,

екологичната,

образователната,

правораздавателната и др. сфери.

Клиничният социолог може да работи във всички институции, предлагащи
социални и медицински услуги, в сферата на образованието и преквалификацията, в
поправителните институци, органите на сигурността, отбраната и институциите,
занимаващи се с имигирация, емиграция и бежански проблеми, в социални звена на
Църквата, в неправителствени организации, центрове за личностно развитие, както и в
корпорации, занимаващи се с рискови инвестиции. Той може да бъде социоаналитик на
свободна практика, който консултира новите практики на тялото (асистирана
репродукция, трансплантации, асистирана смърт), подпомага разрешаване на възрастови
проблеми (деца в риск, избор на образование и професия, семейно планиране, проблеми
на старостта и смъртта), преодоляване на травми в междучовешките отношения (между
поколения,

полове,

общности),

справяне

със

самотата,

маргинализацията

и

зависимостите, както и да предлага асистиране в ситуации на вземане на решения и
подготовка на жизнени проекти. Клиничният социолог може да сътрудничи с други
експерти, който

работят на клиничен принцип (социални работници, лекари,

психотерапевти, адвокати), като им предоставя социоаналитична екпертиза.

