2632.6015 Социолог, социология на здравеопазването
Социолозите на здравеопазването предоставят експертно знание за социалните ефекти на
съвременното здравеопазване, съчетаващо здравните грижи с биотехнологии, хигиенни практики,
статистика, капитал, политики на управление на раждаемостта, смъртността, заболеваемостта,
продължителността на живота и други показатели за жизнеността на едно национално, локално или
социално детерминирано население.
Социолозите на здравеопазването изпълняват следните основни задачи:
 изследват и оценяват социалните ефекти на политиките в областта на здравеопазването;
 консултират публични институции за ефектите от предприеманите от тях здравни политики;
 изготвят доклади, препоръки и становища и по отношение на политики в областта на
здравеопазването;
 организират и провеждат обществени обсъждания на такива политики;
 работят по проекти в областта на достъпа до здравеопазване;
 консултират неправителствени организации, частни компании, граждани и общности за
обосноваността на техните претенции за достъп до здравни грижи и за начините те да бъдат
защитени пред публичните институции.
Примерни длъжности в единичната група:
 Специалист по социология на здравеопазването
Не включва: 2212. 7047. Лекар, специалист по социална медицина и здравен мениджмънт, 3253.3001
Здравен медиатор

2632.6016 Социолог, социология на екополитиката
Осъзнаването на оскъдността на природните ресурси превърна екологията от поле на знание в поле
на намеса. След стратегията „Европа 2020“ европейските екологични политики предполагат, че такава
намеса не може да бъде успешна, ако се ограничава само до въздействие върху околната среда.
Напротив, те предвиждат намеса също и намеса в жизнената среда на европейските общества и
общности,

която

да

направи

възможно

изграждането

на

устойчива

зелена

икономика,

синхронизираща природните и социалните процеси. Социолозите на екополотиката ще предоставят
експертното знание, необходимо за ориентирането на екополитическите намеси в социалните
отношения на европейско, национално и местно ниво, както и за оценяването на тяхната устойчивост
и социални ефекти.
Социолозите на екополитиката изпълняват следните основни задачи:
 изследват и оценяват социалните ефекти, възможностите и рисковете на политики, проекти и
решения в областта на екологията, изграждането на зелена икономика, синхронизирането на
природни и социални процеси;
 консултират, изготвят доклади, препоръки и становища за социалните ефекти, рисковете и
възможностите на предприеманите от публични институции намеси в социални отношения в
името на екологията, на синхронизирането на природни и социални процеси или на
устойчивото развитие;
 участват в подготовката, управлението и оценяването на проекти в областта на екологията,
екополитиката и изграждането на зелено общество, финансирани от структурните фондове,
програма „Хоризонт 2020“ и други европейски източници;
 организират и провеждат обществени обсъждания, консултират и подпомагат засегнати лица неправителствени организации, частни компании, граждани и общности - за възможностите,
рисковете и социалните ефекти на конкретни екополитики, за обосноваността и начина на
формулиране на техните претенции и за начините те да бъдат защитени пред публичните
институции;
 участват в социологически и други изследвания на социалните ефекти на екополитически
проекти, решения или претенции.
Примерни длъжности в единичната група:
 Специалист по социология на екополитиката
Не включва: 2133.6001 Еколог; 2133.6004 Консултант, екология; 2133.6005. Съветник, екология;
2133.6006 Одитор, екология; 2133.6007 Изследовател, екология, 2133.6008. Научен работник,
екология; 2143.6002 Инженер, екология; 2131.6010 Ботаник, еколог; 2143.6002 Инженер, екология.

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
(социални

работници,

лекари,

социоаналитична екпертиза.
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