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Информация за финансиран проект

Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.

Основна научна област или обществен приоритет:
Обществени науки
Входящ№ на проект:
Вх. Номер – Н25/5; Дог. КП-ОБ-Н-25/1
Заглавие на проекта:

Психично здраве и социални неравенства

Базова организация:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Партньорски организации:
Няма
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Гл. ас. д-р Вероника Димитрова

Общ размер на отпуснатото финансиране:
120 000 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
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Резюме на проекта:
Този интердисциплинарен проект произхожда от наблюдението в редица държави, че има
връзка между психично здраве и социални неравенства. Основната изследователска цел
на проекта е да установи каква е връзката между социален статус и психично здраве в
България и да набележи източниците на стигматизиращо отношение. Проектът ще
систематизира всички налични данни за връзката между социален статус (подоходно и
образователно ниво, семейно положение, възраст) и психично здраве. Въз основа на това
ще бъдат подготвени въпросници за изследване на семейства, които се грижат за близки
със заболявания. Ще бъде анализирано въздействието на грижата върху статуса на
семейството. В следващата фаза ще бъдат проучени публичните образи и нагласи към
психичното заболяване и отговорностите на обществото към него. Ще бъде изследван
медийният образ на психичното заболяване и чрез национално представително проучване
ще бъде изследвано влиянието му върху обществените нагласи към проблемите на
деинституционализацията.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация:
Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Ръководител на научния колектив
Гл. ас. д-р Вероника Димитрова МУ

Участници:
Проф. дсн Майя Грекова
Доц. Д-р Христо Хинков, дм
Доц. Дсн Милена Якимова
Доц. Д-р Михаил Околийски
Гл. ас. д-р Боряна Бунджулова МУ
Гл. ас. Д-р Захари Зарков, дм
Гл. ас. Владимир Наков,дм
Д-р Румяна Динолова-Ходжаджикова, дм ПД
Д-р Симеон Кюркчиев МУ,ПД
Д-р Мария Мартинова МУ,ПД
Д-р Боян Захариев ПД
Стефан Малеев МУ

Общ брои млад учен (МУ): 5
Общ брои постдокторант (ПД): 4
Общ брои докторанти (ДО): 0
Общ брои студенти (СТ): 0

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка.
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