
Информация за финансиран проект

Наименование на конкурса: 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:

Обществени науки

№ на договор:

КП-06-Н55/7

Начална дата на проекта и срок на договора:

16 ноември 2021 г., срок 3 години

Заглавие на проекта:

Здраве и благополучие на юношите в условията на пандемията от COVID-19: ефекти върху
психичното здраве, здравното поведение, социалните взаимодействия и академичната

мотивация и успеваемост, модерирани от личностните особености

Базова организация:

Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на науките

Партньорски организации:

Няма

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д-р Анна Александрова-Караманова

Общ размер на договореното финансиране:

120 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Кризисната  ситуация,  породена  от  COVID-19,  създава  предпоставки  за
интензифициране  на  съществуващите  нормативни  предизвикателства  пред  здравето  и
развитието на юношите и предпоставя възникването на изцяло нови проблеми.

Целта на проекта е да проучи влиянието на промените в ежедневието на българските
юноши  вследствие  на  пандемията  от  COVID-19  (заболяване  на  юношата  или  член  на
семейството,  мерки  за  опазване  на  общественото  здраве,  живот  онлайн,  финансова
несигурност) върху тяхното здраве и благополучие, и по-конкретно върху психичното им
здраве,  здравното  им  поведение,  социалните  им  взаимодействия  и  академичната  им
мотивация и успеваемост,  като отчете модериращите ефекти на социално-демографски
характеристики и на личностните особености на юношите. Очакваме, че ефектите върху
здравето  и  благополучието  на  младите  хора  в  резултат  на  промените  в  ежедневието
вследствие на пандемията от COVID-19 ще бъдат модерирани от социално-демографските
и личностните фактори така, че за част от юношите ефектите ще бъдат по-скоро негативни,
а за друга част от юношите – по-скоро позитивни.

За  реализиране  на  заложената  цел  ще  бъде  проведено  голямо  национално
представително количествено изследване с 4500 млади хора във възрастта на ранното и
средното юношество (11-15 г.). В изследването ще бъде вграден качествен компонент под
формата  на  отворени  въпроси,  които  да  проучат  субективната  гледна  точка,
преживяванията  и  начините  на  справяне  на  юношите  в  ситуация  на  криза  и
предизвикателства. Ще бъдат разработени основани на научни доказателства насоки за
превенция и интервенция на нормативни проблеми на юношеското здраве и развитие и
проблеми, свързани с функционирането по време на пандемията от COVID-19.

Очаквани резултати от проекта са получаването на ново научно знание за измеренията
на COVID-19 пандемията и ефектите им върху психичното здраве, здравното поведение,
социалните  взаимодействия  и  академичната  мотивация  и  успеваемост  на  юношите  в
зависимост от социално-демографските им характеристики и личностните им особености;
ново научно знание за субективните преживявания и начини на справяне на юношите в
ситуация  на  предизвикателство  и  пандемична  криза;  разработени  основани  на  научни
доказателства насоки за превенция и интервенция на проблеми на юношеското здраве и
благополучие в контекста на пандемията от COVID-19; дискусия на получените резултати с
експерти  и  повишена  информираност  относно  юношеското  здраве  и  благополучие  по
време на пандемията от COVID-19 сред заинтересовани таргет групи и обществото.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт за изследване на населението и човека – Българска академия на

науките

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Анна Александрова-Караманова

Участници:

Проф. д-р Татяна Коцева
Доц. д-р Елица Димитрова
Доц. д-р Красимира Минева
Ас. Евелина Богданова, дм
Гл. ас. д-р Емануела Паунова-Маркова
Гл. ас. д-р Татяна Йорданова

.

.

.

. 
ПД
ПД

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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