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съдържание 

на приложението за работа с Насоките

Целта на Приложението е да опише стъпките за въвеждане на Насоките, основа-
ни на принципите, залегнали при създаването им: овластяване на клиентите, чрез 
идентифициране на силните им страни, включване на детето в процеса на взимане 
на решение и създаване на условия за диалог между всички участници в осигуряване 
на сигурност на децата в семействата им.

Структурата на Приложението следва структурата на Насоките – всяка тяхна 
глава е последвана от предложение за това как те могат да се прилагат в прак-
тиката. Разбира се, приложението на Насоките не може да се предпише, защото 
всеки професионалист има свой стил, както и защото Насоките представляват 
диалог със семейството, който не може да се предвиди. 

Приложението предлага по-скоро примери от практиката, които улесняват мисле-
нето на професионалистите за приложението на Насоките, отколкото примери, 
които трябва да се следват буквално. 

Приложението съдържа и конкретни препоръки. Те са за „прохождащите” в прила-
гането на Насоките. С трупане на опит тези препоръки губят своя смисъл. Това е 
така, защото в прилагането на Насоките специалистът и семейството влизат в 
диалог, който не може да се препоръча отвън. 

В последната глава на Приложението се описват някои предизвикателства, които 
трябва да се вземат предвид в тяхното прилагане.

Главите на Приложението са: 
Философия на Насоките (части 1-3), 
История на създаването им (4), 
Етични принципи (5-6), 
Съдържание на Насоките (7) и 
Практическо приложение (8-12). 

Тези глави отговарят на въпросите: 
1/ кои са възгледите – теоретични и ценностни , които те въплъщават и които 

трябва да ръководят прилагането им; 
2/ каква е историята на създаването на Насоките, която трябва да се следва 

при тяхното прилагане; 
3/ какви са етичните принципи, които ръководят практиката; 
4/ как могат да се прилагат Насоките. 

За удобство текстовете на Приложението са в „italics“.
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1. увод:
Усещането на детето за това, че живее в сигурна среда, е необходимо условие за 

оптималното му развитие. В условия на сигурност, децата успяват да изследват двете 
реалности, в които живеят. Едната реалност е външната – реалността на обкръжава-
щия ги свят, другата – вътрешната, психичната реалност на емоциите, на преживявани-
ята с другите. Изследването на тези реалности води до придобиване на знания, умения, 
способности да владееш и опознаваш себе си в отношенията с другите.

Литературата по въпросите на детското развитие и сигурността обобщава ре-
зултатите от многобройни изследвания, по които вече има съгласие за това какво до-
принася  за  създаването  на  сигурност  у  едно  дете. Най-общо, това  са  отношенията  в 
средата и най-вече – отношенията с най-близките хора в семейството. Връзката със 
значим възрастен – ключовият фактор, който допринася за създаването на сигурност. 
Най-вероятно детето да развие отношение с такъв възрастен е в семейството. Затова, 
наред с деинституционализацията на деца от домове, днес приоритет на системата за 
закрила става осигуряването на сигурна семейна среда.

Ключовият фактор в създаването на сигурност в семейства, станали обект на 
интервенции, е постигане на съгласие между участниците в системата за закрила на де-
тето за това какво е сигурността и как се постига тя. Настоящият проект си поставя 
за задача да адресира тази област, като осъществи диалог между участниците в систе-
мата по тези въпроси и постигне съгласие по тях. Тези участници са децата, родителите 
и професионалистите.

2. цел На Насоките:
Настоящите насоки описват онези дейности и умения на хора от обкръжението на 

детето – членове на семейството и професионалисти, които допринасят към усещането 
на детето за сигурност. Идентифицирането на тези умения, описани като Насоки, и пос-
тигането на съгласие по тях между родители, деца и професионалисти цели да помогне 
за повишаване на сигурността за детето.

Насоките имат за цел да дават препоръки на родители и специалисти/доставчици 
за това, как да се предоставят услуги на детето по начин, който повишава сигурността 
за детето. Те могат да служат за това да се проследява, регулира и подобрява ефектив-
ността на грижата, както от страна на семейството и професионалистите, така и от 
всички ангажирани институции на местно и национално ниво.

Насоките имат за цел да ангажират всички заинтересовани страни в про-
цеса на тяхното приложение – община,  полиция,  съд,  лекари,  прокуратура, ОЗД, 
доставчици,  училища.  Те могат  да  регламентират  отговорностите между  спе-
циалистите според компетенциите в екипа.

Цел на Насоките е да подкрепят развитието на услугите за деца и семейства, 
с оглед тяхното прилагане. Също така и да интегрират и адаптират чужд опит от 
полето  на  предоставяне  на  грижи  за  деца  и  семейства,  като  се  вземат  предвид  и 
недостатъците в него.

Възможни допълнителни цели на Насоките са да:
 регламентират работата в екип в осигуряването на сигурна среда;
 създадат унифицирана система за работа в полето за закрила на децата;
 послужат за база за изработване на система за измерване  
на ефективността им.

3. ПрЕДНаЗНаЧЕНИЕ:
Насоките имат за цел да подобрят качеството на живот на децата в България, 

които са обект на закрила. Те се отнасят за три основни групи потребители:
 Семейството на детето (родители и хора в родителска роля),  
обект на интервенции в системата за закрила на децата;
 Професионалисти от системата за закрила на децата –  
социални работници, психолози, лекари и педагози;
 Други системи – здравна, образователна, правна.

По-конкретно, експертният екип на проекта се съгласява, че Насоките трябва да 
са предназначени за:

 Хора с различен социален статус;
 Хора с различна етническа принадлежност;
 Хора в различна възраст - родители и деца;
 За деца с увреждания;
 Да важат за биологично семейство;
 Да важат за алтернативни семейства;
 Да важат за хора, които изпълняват родителска функция за детето.

Някои от насоките са минимални – те са базисни при предоставянето на услуги за 
деца в семейна среда. Друга част от насоките поставят по-високи цели. Тях в този доку-
мент наричаме: „Насоки, ориентирани към непрекъснато развитие, отразяващи идеални 
цели и стремежи”.

Цветовете в текста показват следното:

Червеното означава насоките, които са от първостепенна важност. Трудности-
те, свързани с тяхното спазване, могат да доведат до това детето да се чувства не-
сигурно в съответната област. Това би означавало, че детето е твърде ангажирано със 
задачи, които отклоняват внимание и силите му от това да усвоява нови неща, да разви-
ва приятелства и да учи, да се чувства уверено в себе си. Непосрещането на „червените” 
насоки може да доведе до висок риск за оцеляването на детето.

Жълтият цвят означава насоки в родителския процес, които осигуряват сигур-
ност  на  детето.  Както  при  светофара,  жълтият  цвят  сигнализира,  че  ако  насоката, 
означена с него, не се покрива от родителите, това ще породи несигурност у детето 
в съответната област. родителите е добре да се вгледат в тези теми и да помислят 
какво означават те и какво покриването им би изисквало от тях.

Зеленият цвят отбелязват насоките за сигурно родителстване. Детето, чиито 
родители се ръководят от тези насоки, се чувства уверено да изследва света, да опитва 
нови неща, защото се чувства подкрепено и ценено.
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4. описаНие На процеса 

 На създаваНе На Насоките:

Философия на създаването на Насоките

Най-важното в процеса на създаването на Насоките е, че той гарантира, че:
 Детето и неговото благосъстояние са в центъра на вниманието;
 Мнението на детето е базата, върху която се създават Насоките;
 Осигурява участие на всички участници в системата за закрила на детето и на 
първо място детето;
 Отразява българския опит, натрупан в системата за закрила;
 Фокусира по-скоро върху силните страни на този опит и позитивните практики, 
отколкото на дефицитите;
 Не пренебрегва трудностите в системата;
 Създаденият документ служи на практиката, а не е документ, на когото прак-
тиката да се подчинява;

 Насоките представляват диалог между професионалисти,  деца и  родители, 
който не спира с публикуването им т.е. те са винаги в процес на преразглеж-
дане и дебат.

Философията на създаването на Насоките следва разбирането за осигуряването 
на сигурна среда за детето като резултат от постигане на съгласие между участни-
ците в неговото развитие за това как тази сигурност да се постига. 

Затова, подобно на тази философия, създаването на Насоките обединява истории 
за постигане на сигурност на деца, родители и професионалисти. Интегрирането на тези 
истории в насоки осигурява това съгласие между трите типа участници в системата за 
закрила. Тези участници разказаха позитивни истории от различни роли – на биологичен, 
приемен родител, социален работник и на дете, настанено в различни видове грижа. По 
този начин Насоките осигуряват пространство за „диалог” между тези участници. Този 
диалог не е само местен, не разчита само на експертизата и опита, натрупан в практи-
ката. Той интегрира и опита на експерти от Великобритания, които да допринесат към 
насоките с опит от работещ модел.

Принципи

Принципи на Насоките са:

1. Да отразяват и защитават интересите на детето да живее в сигурна семей-
на среда;

2. Да дават отговор за това как да се укрепят силните страни на семействата, 
как ресурсите на семейството да се увеличат за постигането на добра грижа; 

3. Да съдържат идеалната мисия на системата за закрила на детето; 
4. Да са ориентирани към развитието на децата, семействата, професионалистите;
5. Да утвърждават индивидуалния подход;
6. Да са насочени към потребността на семейството;
7. Да преодолеят традициите за институционализиране на децата и отделянето 
им от семейството;

 8. Да преодолеят традициите, свързани с това, препоръки и насоки да се използ-
ват за наказания, непосилни изисквания и пораждане на страхове; 

 9. Да подпомагат връзката между деца, семейства и други организации, като по 
този начин активно приобщават детето и неговото семейство в общността;

10. Да съдържат/представляват механизми за подкрепа;
11. Да са гъвкави;
12. Прилагането на Насоките трябва да съхранява личното пространство на кли-

ента, а не да разрешава нахлуване в него;
13. Да станат инструмент за промяна;
14. Да станат инструмент, който онагледява практическото им приложение, от-

говаряйки на въпроса –  какво да се прави,  за да се осигури сигурна семейна 
среда за детето;

15. Да се прилагат, отчитайки културалните особености на клиентите;
16. Да са кратки, ясни и лесно приложими;
17. Да се използват за извличане на индикатори за мониторинг. 

Метод на изработване на Насоките

Воден от философията за изработване на Насоките (в центъра е детето, парти-
ципативност, използване на опита от българската практика, фокус върху силните стра-
ни, внимание към трудностите), екипът на проекта използва метод за учене от практика, 
чрез позитивна рефлексия (Ghaye, 2008, Markova et.al, 2011). Този метод е изследователски 
и  разчита на  събиране на  позитивни истории от практиката,  за  да  идентифицират и 
анализират онези интервенции, които дават позитивен резултат, в случая на проекта – 
преживяване на сигурност у детето. 

Създаването на Насоките преминава през четири етапа:

 Събиране на истории; 
 анализ на историите;
 Валидизиране на насоките (проверка на изводите с участниците, ангажирани с 
изработването на насоките);
 Тестване на насоките в семейна среда и интегриране на обратната връзка на 
родители и специалисти в насоките.

Събиране на истории

Екипът на проекта направи интервюта с деца, родители (биологични, осиновители), пред-
ставители на общността (полицаи, лекари и други професионалисти, ангажирани с осигу-
ряване на безопасна семейна среда), с цел да събере позитивни истории.

Анализ на историите

Две групи - професионалисти и изследователи анализираха историите, като идентифици-
раха темите в историите, които развиха в Насоките. рамката на анализа беше следната:

 Индивидуална работа по определяне на теми, свързани с историята;
 Обсъждане на темите в групи;
 Идентифициране на Насоките;
 Споделяне на добри практики, свързани с принципите.
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Валидизиране на Насоките  
(проверка на изводите с участниците, ангажирани с изработването им)

Валидизирането  се  извърши  както  в  групи  от  професионалисти  от  експертния 
екип, така и от чужди експерти.

Тестване

Тестването представлява процес на обсъждане на Насоките с родители, участни-
ци в системата за закрила – приемни родители, биологични родители в риск, осиновители.

Тестването в семейна среда е процес, който има две цели. Първата е да се про-
вери дали родители ще се съгласят с насоките, развити на базата главно на истории на 
деца, анализирани от професионалисти.

Втората цел на тестването е да апробира Насоките като инструмент за пови-
шаване на способността на родителите (с помощта на специалистите) в осигуряването 
на сигурна среда за детето. 

1. Философия на Насоките. Връзка с практиката

1.1. Детето и неговото благосъстояние са в центъра на вниманието.

Съдържанието и методът на прилагане на Насоките гарантират, че вниманието 
на професионалисти и родители е насочено към основната цел – осигуряване на 
емоционална и физическа сигурност на детето. 

Връзка с практиката:

1. Насоките са създадени на основата на детското разбиране за бла-
госъстояние.

2. Съдържанието на Насоките изисква осъзнаване на съществуващи и 
трупане на умения у родители и професионалисти, които дават на 
детето сигурност.

3. Методът за прилагане на Насоките осигурява директно участие 
на детето.

1.2. Насоките интегрират силните страни на участниците в системата 
за закрила – родители, деца и професионалисти.

Връзка с практиката:

1. Насоките са създадени на базата на споделяне на позитивен опит и 
практики, но не пренебрегват проблемните области.

2. Прилагането на Насоките започва с идентифициране на силните 
страни на клиентите

1.3. Насоките са изготвени по начин, който да осигури диалог и съгласие 
между участниците в системата за закрила, защото съгласието меж-
ду участниците създава сигурност у детето.

Връзка с практиката:

1. Насоките съдържат мнението на основните участници в системата 
за закрила – ОЗД, услуги, родители и деца. Създадени са на базата 
на интервюта, истории и разговори, в които са участвали родители, 
деца, професионалисти.

2. Насоките са създавани в голям екип от специалисти, представители 
на различни професии и работещи в различни организации.

препоръка за работа с клиентите:

КОГАТО ПРЕДСТАВЯТЕ РАБОТАТА СИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА НАСОКИТЕ 
РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТЯХНАТА ФИЛОСОФИЯ. ТОВА ЩЕ ИЗЯСНИ РАМКАТА 
НА БЪДЕЩАТА ВИ РАБОТА, КОЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ НАЧАЛО НА ИЗ-
ГРАЖДАНЕ НА  ДОВЕРИЕ С КЛИЕНТИТЕ, А С ТОВА И НА УСЕЩАНЕ ЗА 
СИГУРНОСТ НА ДЕТЕТО.

ВЪЗМОЖНО НАЧАЛО НА РАЗГОВОР БИ БИЛО:

ТОВА Е НОВ НАЧИН ДА ПОМИСЛИМ ЗА ДЕТЕТО И ЗА РОДИТЕЛИТЕ, 
КОЙТО ДА НИ ПОМОГНЕ ДА РАЗБЕРЕМ КОИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ НЕЩА, 
КОИТО ТЕ МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЕДИН ЗА ДРУГ, ЗА ДА СЕ ПОЧУВСТВАТ 
ПО-ДОБРЕ, ПО-СПОКОЙНИ, ПО УСПЕШНИ. РОЛЯТА МИ Е ДА ЧУЯ РОДИ-
ТЕЛИТЕ И ДЕЦАТА, ДА ПОДПОМОГНА ТЕЗИ НЕЩА ДА СЕ СЛУЧВАТ, АКО 
ИМА НУЖДА ОТ ТОВА.

2. Основни понятия, използвани при създаването 
на Насоките – „диалог” и „рефлексия”. 
Приложение в практиката.

2.1. Диалогът между участниците в процеса за закрила на детето може 
да се подобри в името на сигурността на всички в него – не само на 
децата,  но  и  на техните  родители,  и  на  професионалистите,  които 
работят по техните „случаи”. Диалогът като концепция, която е фор-
мирала създаването на Насоките, е начин на водене на разговор, който 
води  до  създаването  на  нови,  неизвестни  до този  момент  решения. 
Основните умения,  необходими  за това да се води такъв диалог,  са: 
умение да слушаш, да удържаш неудържимите си реакции на това, кое-
то чуваш, да уважиш другия и да слушаш истинския си глас. 
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Връзка с практиката:

1. Насоките са създадени на базата на съпоставяне на гледните точки 
на ОЗД, услуги, родители и деца. Те бяха създадени в диалог между 
професионалисти, който се проведе в пространство на чуване на оп-
ита на другите – основно на деца и родители.

2. Методът за прилагане на Насоките е свързан със създаване на прос-
транство за диалог – възможност за равнопоставено участие на 
въвлечените в него, в което те имат възможност за осмисляне на 
отношенията си в семейството и с детето. 

С рефлексия се назовават две неща: 1/ способността да се учим от опита си, 
като го преосмислим; 2/ това е термин, който описва капацитета на родителите да 
разбират вътрешните, скрити мотиви на поведението на детето. рефлексията като 
метод за учене от опита дава възможност интуитивните и често неосъзнати пози-
тивни  решения,  които правим,  да  се  превърнат в  осъзнат инструмент  за  позитивни 
промени. рефлексията у родителите осигурява психологическото усещане на детето за 
това, че е разбрано и че неговите потребности са зачетени. Това създава на детето 
усещане за сигурност.

интервюто, което социалните работници използват, ще се води по на-
чин, който да осигури рефлексията в него – от една страна, родителят 
ще може да учи от опита си, от друга страна – ще има възможност да 
разбира повече смисъла на поведението на детето си, както и неговите 
мотиви, които определят това поведение. И двата аспекта на рефле-
ксия водят до сигурност, както на родителя, така и на детето.

Връзка с практиката:

1. Методът за прилагане на Насоките изисква използване на рефлексия. 
Социалният работник се среща многократно с клиента и с неговите 
деца, за да мислят заедно за това – как да създадат по-добра среда 
на отношения в семейството. Рефлексията помага на всички учас-
тници да се учат от опита си. Само това е достатъчно условие за 
създаване на по-голяма сигурност.

2. Разбирането на социалния работник на мотивите на родителя, кои-
то водят до едно или друго поведение, ще помогне на родителя да 
разбира мотивите за поведението на детето си – това повишава 
сигурността на детето, на родителя и на професионалистите.

Някои въпроси към клиентите, които подпомагат рефлексията, са:

- Мислили ли сте какво правите, за да помагате на детето си да учи и да се чув-
ства добре в училище?

- Какво направи, за да постигнеш този успех? Мислил ли си за това кое ти пома-
га, за да постигаш успехи?

- Как ти помагат твоите родители, когато имаш трудности с приятелите? раз-
кажи една такава история.

предизвикателства:
1/ рефлексията изисква време.
2/ рефлексията изисква активно слушане от страна на професионалиста.
3/ рефлексията изисква активно мислене за това как да се идентифицират и дискути-

рат силните страни на клиентите.
4/ рефлексията изисква активно мислене за това как идентифицирани силни страни да 

се използват за разрешаване на проблемите, поради които семейството е в системата. 

3. Изследователски метод PAAR, използването му в създаването на Насоките.   
Приложение в практиката.

Какво е PAAR (изследване на успеха чрез участие и зачитане на позитивния опит)?
Изследователски метод, който изследва успешни практики, чрез споделяне и ре-

флексия върху успешна практика. Това изисква следните стъпки – връщане към позитивен 
опит, преосмисляне на опита, с цел извличане на знания, които да се прилагат и занапред).

За създаване на Насоките методът беше използван по следния начин: първо – деца 
от системата за грижа разказаха хубава история от живота си, второ – тази история 
беше записана и върху нея беше осъществена рефлексия от професионалисти, чиято за-
дача беше да идентифицират факторите, които правят тази история хубава за детето; 
трето – тези фактори бяха систематизирани в Насоките след групова работа, сверяване 
на насоките с родители, с професионалисти и с деца. 

Връзка с практиката:

1. Насоките са създадени на базата на щастливи истории на деца, на 
успешни решения на професионалистите.

2. Методът за прилагане на Насоките цели изследване на успешните 
аспекти на родителстване. 

3.  Усвояването на Насоките от нови специалисти ще се случи, ако се 
изследва позитивния им опит.

Представянето на метода на силните страни пред семейството не изключва ра-
бота с проблема на семейството. Важно е да представите и двата фокуса – да призна-
ете проблемите на семейството, да ги чуете, да ги изследвате, но и да обявите, че ви 
интересуват и начините, по които семейството помага на децата да се развиват. 

предизвикателства:

1/ Семейството очаква работа с проблемите и не разбира защо трябва да гово-
ри за начините, по които се справя.

2/ Много е трудно да се поддържа фокуса върху позитивните аспекти от грижа-
та, особено когато става дума за родители, които имат трудности да оси-
гуряват добра среда за децата си. Поддържането на позитивната перспек-
тива се учи в практиката чрез супервизия, рефлексия в група, себерефлексия. 
Когато специалистът направи семейството свой партньор, това семейство 
може да помага при поддържането на позитивния фокус. 

3/ Позитивният фокус не изключва разговори, оценка и работа с проблемите на 
хората. 
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4. Работа с уязвими групи. Включване на семейството.

Социалните работници, както и други „помагащи професионалисти“, са твърде 
често  обвинявани  в това,  че  упражняват  контрол  в  обществото  по  отношение  на 
т.нар. „уязвими групи“. Този контрол поддържа неравнопоставеност в структурата на 
обществото; личните проблеми на представителите на тези групи хора ги държат из-
олирани и в неравнопоставено отношение. Затова в професията са приети принципи, 
които дават възможност на клиентите ни да използват помагащия процес за целите 
на отстояване на техните права. Това не би могло да стане ако отношенията, които 
социалните работници създават с клиентите си, са отношения на зависимост и не 
служат за овластяването им. 

Връзка с практиката:

1. Въпреки фокуса върху силните страни, диалога и рефлексията, социал-
ният работник може да създава отношения на зависимост. Липсата на 
избори, самоцелното прилагане на Насоките, без връзка с други услуги, 
липсата на информация, на обратна връзка от клиента са все фактори 
на отношенията, които създават зависимост. Равнопоставеността 
между социалния работник и клиента е това, което овластява.

2. Положението на зависимост на самия социален работник от система-
та, от другите специалисти, от други системи не овластява клиента. 

Овластяването  на  клиентите  е  свързано  с  превръщането  му  в  равнопоставен 
участник в консултативния процес. Това включва:

- Изслушване на версията на клиента за проблема;
- Обяснение на целите и продължителността на рамката на работата;
- Представяне на достъпен език на Насоките;
- Сключване на договор за предстоящата работа.

5. Включване на детето

Прилагането на Насоките в семейството се информира от принципите за „Детско 
участие“. Детското участие се базира на някои основни етични правила – информиране на 
детето на подходящ език, сверяване дали детето е разбрало смисъла на своето участие, 
информиране на детето за целите на интервенцията, даване на свобода на детето да 
участва, да не участва или да се оттегли от участие, когато то пожелае, зачитане на 
неговата позиция, предприемане на съответни действия. 

5. ТЕМаТИЧНИ ОБЛаСТИ На НаСОКИТЕ
Седемте теми на насоките са идентифицирани на базата на:
 анализ на съдържанието на данните (историите);
 Организиране на анализа на съдържанието от екипните членове;
 Оценка на потребностите на детето във Великобритания, като тематичните 
области от тази оценка са използвани гъвкаво.

Насоките са идентифицирани, чрез анализ и организиране на съдържанието на те-
матичните области от Галина Маркова, след препоръки на експертната група и върнати 
обратно за обратна връзка към експертната група и обучителите от Великобритания.

Така Насоките към семействата за постигане на сигурност при децата са орга-
низирани в седем тематични области:

 Всекидневни грижи;
 Безопасност;
 Чувства;
 Стимулиране;
 Правила;
 Идентитет;
 Отношения в семейството.

6. модел и методология 
 за приложеНие На Насоките
Методът за прилагане на модела за подкрепа на семействата, с оглед постигане 

на сигурност при децата, следва някои основни стъпки:
1. Организира се среща, на 

която  да  присъстват  родители-
те и детето (децата);

2. Социалният  работник 
представя  горната  диаграма  и 
обяснява на родителите, че това 
са области, които формират чув-
ството за сигурност на детето. 
Изяснява  се  защо  сигурността 
на на детето е важна за негово-
то развитие. Социалният работ-
ник  дава  достатъчно  време  за 
разговор  по темите  и  връзката 
им с чувството на сигурност на 
детето;

3. Социалният  работник 
кани  семейството  да  избере  2 
или 3 области, в които то се чув-
ства успешно и да оцени «капаци-
тета» си на скала от 1-10;

4. Социалният  работник 
кани  семейството  да  посочи  2-3 
области, в които то има намерения 
да  стане  по-добро,  като  оценява 
капацитета си по същата скала;
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5. След идентифициране на областите, се разработва план за повишаване на ка-
пацитета на родителите в съответните области. за създаване на плана се използват:

 Умения, които семейството прилага в областите, в които се чувства успешно;
 Умения, които те прилагат успешно в областите, които имат нужда от развитие;
 Насоките.

6. Преди да се приложи този модел е необходимо социалният работник да се подготви.

Проблеми при приложението на модела:
 Първо – да се адресират спешните рискове, за да се осигури сигурността на 
детето;
 Мнението на родителите може да не съответства на мнението на социалния 
работник.

При  изследване  на  силните  страни  социалният  работник  има  по-добър шанс  да 
създаде връзка, в която да може да каже «аз имам малко по-различна идея». Той трябва да 
има умения за договаряне на това различие.

Връзка с практиката:

1. Детето участва във всички етапи от прилагане на Насоките – инфор-
мирането, сключването на договора, работа по Насоките.

2. Социалните работници, прилагащи Насоките, имат възможност да се 
учат за това как се въвлича в участие детето, тъй като този процес е 
труден за тях. Трудността е резултат от тревогата, че детето може 
да се травмира от разговорите за ролята на родителя и неговите от-
говорности.

Препоръки за подготовка за прилагане на Насоките

Връзка с практиката:

Важно условие за прилагане на Насоките, преди да се въведат в практиката 
е, че те трябва да се разберат, дискутират, да се направи връзка с три-
ъгълника за оценка на потребностите, да се практикуват, да се научат. 
Текстовете на Насоките са примерни, които всеки може да променя.

Най-лесно е да изучавате с родителите по една  област от Насоките.
В началото на прилагането на Насоките изберете семейство, с което 

вече сте работили и имате връзка с него.
В ролева игра социалните работници е добре да изпробват уменията си 

да представят Насоките пред различни клиенти, включително пред не-
доброволни клиенти.

1. Запознайте се с всички области на Насоките. За да се чувствате сигурен, ко-
гато се срещате със семейството, трябва да ги знаете добре. 

2. Уверете се, че ги разбирате. Отделете за това време. Едно упражнение, което 
ще ви помогне, е да свържете съдържанието на Насоките с личния си опит. 

3. уверете се, че знаете как набора от препоръки е свързан с областта и защо 
родителя създава сигурност у детето, ако ги следва (вижте Детелината).

4. Бъдете критични към формулировките на Насоките и намерете свои начини да 
ги преразкажете на семейството.

1. Всекидневни грижи 

Осигуряване на физиологичните потребности на детето, необходимите здравни грижи  
и стоматологична помощ. Включват осигуряване на храна, отопление, жилище, чисто и 

подходящо облекло и необходимата лична хигиена.

Една история за това как Татко прави най-хубавите палачинки

Животът на Ния е доста труден и объркан, рядко й се случва някой да я глези, един-
ствено си спомня за моментите, когато татко й е правил палачинки – специално за децата, 

не само любим десерт, но и невероят-
на атракция, защото той подмята па-
лачинките  почти  до тавана.  „Татко  е 
готвач, той готви много хубаво и ра-
боти в ресторанти. Най-обичам, кога-
то ни прави палачинки.”

Майката на Ния е много млада 
и непостоянна в желанията си, често 
й се случва да се ядосва и сърди на де-
цата  си  за  съвсем  обикновени  неща. 
Самата Ния вече разбира, че понякога 
майка й греши и несправедливо обвиня-
ва тях – децата. 

Малкото момиче дори се опит-
ва да се грижи за майка си, само и само да предотврати следващи сътресения в семей-
ството. Хубаво е, че Ния не се чувства напълно отделена от баща си - той и сега идва да 
ги вижда и винаги им носи пълни чанти с ядене, приготвени не само с вещина, но и с любов, 
объркана и премесена с какво ли не, но все пак любов.

1.1. Всекидневните грижи на родителите
Родителите осигуряват среда за детето, безопасна по отношение на живота  

и здравето му. Родителите знаят, че всекидневните грижи, които предоставят  
на детето си, допринасят за изграждане на самочувствието му

Очакван резултат:
Детето се развива в сигурна за оцеляването му физическа среда

1.1.1.  родителите осигуряват материални условия за отглеждане на детето: отопле-
ние, вода, ток, хигиена;

1.1.2. родителите осигуряват хранителен режим, спрямо възрастта на детето;
1.1.3. родителите откликват на потребностите на детето, в рамките на възможности- 

те на  семейството.  Те могат да  бъдат изобретателни  в  удовлетворяване  на 
потребностите;

1.1.4. родителите запознават детето с финансовите възможности на семейството и 
ограниченията им;

1.1.5.  Приготвянето на храната в семейство, в което живее дете, е процес, който детето 
възприема като грижа и отношение от родителя. родителите могат да го използват 
за успокояване на детето, за стимулиране на интересите на детето и т.н.;

1.1.6. родителите познават ресурсите за материално обезпечаване на едно семейство 
в риск в общността и отстояват правата си за достъп до тях, за да осигурят 
благосъстоянието му; 

1.1.7.  родителите имат умения за използване на наличните ресурси и ги споделят с детето.
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1.2. Всекидневните грижи на екипа „родители – услуги“
Родителите имат достъп до специализирани услуги и се чувстват

сигурни да ги използват за децата си

Очакван резултат:
Детето има достъп до услуги. Родителите създават сигурна среда за детето, заедно  

с общопрактикуващ лекар, стоматолог, медицинска сестра, социален работник от  
Отдела за закрила на детето, учители. Общопрактикуващият лекар насочва родителя  

към специализирана медицинска помощ, когато това е необходимо. Социалният работник 
от Отдела за закрила на детето насочва родителя към професионалисти, които работят 

в общността , в която живее родителя или в най-близкото до него място.

1.2.1. родителите осигуряват достъп на детето до специализирани здравни грижи;
1.2.2. родителите следят имунизациите на детето;
1.2.3. родителите осигуряват достъп на детето до стоматологични грижи;
1.2.4. родителите стимулират физическото развитие на детето, чрез движение, игри, 

упражнения;
1.2.5.  родителите осигуряват достъп на детето до информация за сексуалното образование;
1.2.6. родителите  осигуряват  достъп  на  детето  до  информация  за  злоупотребата  с 

наркотични вещества;
1.2.7.  родителите осигуряват достъп на детето до социални, психологически, психиат-

рични услуги;
1.2.8.  родителите се консултират със специалисти за това по какъв начин да подкрепят 

детето в преодоляването на емоционални проблеми (свързани с раздели, загуби, 
насилие, неуспехи, трудности в училище);

1.2.9. родителите търсят помощ от специалисти, когато не успяват да разбират сми-
съла на дадено поведение на детето и не знаят как да се отнасят към него;

1.2.10. Майката или друг близък придружава детето в случай на болнично лечение.

Работа с област „Всекидневни грижи”
Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:
В представянето на тази област родителите трябва да започнат да разбират, че 

грижата за физическото оцеляване и за здравето на детето има отражение върху психика-
та – върху самочувствието, усещането за защитеност и сигурност. 

Пример за представяне на тази област пред родители:
„Детето има нужда от храна, отопление, жилище, подходящо облекло, хигиена. Кога-

то то има тези неща, то е здраво, чувства се добре. 
Тази грижа има психологически ефект върху развитието на детето. То е със само-

чувствие и се чувства защитено, защото расте в общност, която се грижи за него. Той 
ходи на зъболекар, на лекар, при социален работник, при учители, които се грижат за него.”

Въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:
- В стаята е топло и подредено, изглежда се справяте с домакинството... Как го правите?
- Как се справяте с набавянето на ...........? За Вас, за децата? Как успявате? Кога е 

най-лесно? Кога е най-трудно? Кое прави нещата по-лесни? Кой Ви помага?
- Какво обича детето, от кое е най-доволно то? Кое харесва най-много?
Някои предизвикателства 
Бедността е основното предизвикателство, което изисква активна намеса от 

страна на социалния работник. Изучете как се справя родителят с нея. От какво има нуж-
да, за да се справя по-добре. 

Когато родителят е нечувствителен към потребностите на детето – изследвайте 
към кои потребности е чувствителен.

Когато родителят познава потребностите, но не ги удовлетворява. 

2. Безопасност 

Осигуряване на адекватна закрила на детето от вредни фактори и опасности.
Включва: защита от небезопасни контакти с възрастни или деца, както и защита от 

самонараняване. Адекватно разбиране на рисковете и опасностите за детето в 
семейството и извън него и свеждане на рисковете до минимум.

2.1. Безопасни родители 
Родителите са хората, които носят сигурност на детето

 
Очакван резултат:

Детето разчита на сигурен близък

2.1.1. родителите възпитават децата си, без да прибягват до насилие;
2.1.2. Когато детето не се чувства сигурно в семейството, родителите търсят помощ 

за себе си и за детето;
2.1.3. Когато родител поражда проблем в семейството, той се насочва към услуги. Де-

тето не се извежда от семейството;
2.1.4. Когато родител има психична болест, се търси помощ от специалисти за подпо-

магане на родителя в справянето му с родителската роля;
2.1.5.  родителите участват в създаване и реализиране на план за действие, в случай на 

криза, риск.

2.2. Безопасна среда
Родителите осигуряват среда в дома на детето, в която рисковете за живота и 

здравето му са намалени до минимум

Очакван резултат:
Детето се развива в сигурна семейна среда

2.2.1. родителите обезопасяват жилището;
2.2.2. родителите познават рисковете, които определена дейност крие;
2.2.3. родителите осигуряват физически сигурна среда, без упражняване на излишен контрол;
2.2.4. родителите поставят ясни правила и граници; Детето знае какво му е забранено 

да прави и как това е свързано с безопасността;
2.2.5.  родителите говорят за мотивите, които ръководят поведението им, по подхо-

дящ за детето начин. Не го оставят да фантазира за причините на родителско-
то поведение;

2.2.6. родителят дава възможност на детето да задава въпроси и им отговаря по подхо-
дящ за детето начин.

2.3. Безопасна общност
Родителите се грижат за това средата на детето извън дома да е сигурна

 и детето да е подготвено за рисковете в нея 

Очакван резултат:
Детето е подготвено и се справя с рискове в общността

2.3.1. родителите познават рисковете за децата в общността;
2.3.2. родителите преценяват и планират поемането на риск, с оглед на развитието на 

детето;
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2.3.3. родителите информират детето за рисковете, подготвят го за тях, когато това 
е възможно, преценяват заедно с детето възможностите му да се справи с тях;

2.3.4. родителите се консултират със специалисти около тревогите си, свързани с 
рисковете;

2.3.5.  родителите показват на децата, че вярват в тях и в техните способности;
2.3.6. родителите съпровождат детето в поемане на рискове и знаят кога да остане само;
2.3.7.  Детето е информирано за службите за сигурност в общността;
2.3.8.  родителите осигуряват баланс в осигуряването на безопасност – дават свобода 

на децата и поставят изисквания. 

2.4. Когато безопасността е нарушена
Родителите осигуряват незабавна и дългосрочна помощ на детето си  

в случай на насилие, извършено върху него

Очакван резултат:
Детето е подкрепено и има създадени условия за възстановяване след преживяно насилие.

2.4.1. Когато детето е жертва на насилие, родителят реагира като:
 Слуша за насилието;
 Застава на страната на детето;
 Търси отговорност от насилника.

2.4.2. В ситуация на риск от насилие или на вече извършено такова, детето е информи-
рано по подходящ за него начин как да сигнализира на службите, на родителите;

2.4.3. родителите познават законите, които регламентират безопасността на детето.

2.5. Безопасност и услуги
Родителите партнират на детето по информиран и компетентен начин, когато то 

е клиент на системата за детско благополучие

Очакван резултат:
Детето е в контакт с родителите си по време на получаване на услуги  

от други специалисти и поради това се чувства по-сигурно.

2.5.1.  родителите не оказват натиск върху детето да съхранява тайни на семейството;
2.5.2.  родителите гарантират достъпа на детето до специализирани услуги – медицин-

ски, социални, психологически, психиатрични;
2.5.3.  родителите участват в създаване и реализиране на план за действие в случай на 

криза, риск;
2.5.4. родителите знаят, че тяхната роля в осигуряването на сигурна среда за развитие 

е ключова. Когато те не могат да я осигурят, поради техни лични проблеми, те 
търсят помощ за това те да разрешат своята трудност, без да търсят отговор-
ност за нея в детето.

Работа с област „Безопасност”

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

В представянето на тази област родителите трябва да започнат да разбират, че 
грижата за безопасността на детето е основна грижа и на системата за закрила, защото 
оцеляването на детето е от първостепенна важност за обществото.

Родителите трябва да разберат, че вниманието и времето, което отделят на тази 
област, ще гарантират добро сътрудничество със системата, но и по-важно, ще подгот-
вят детето да се пази от рискове само. 

Родителите е добре да осъзнаят връзката между грижата си, усилията и време-
то, отделено на детето, заради собствената си сигурност в бъдеще. Подготовката на 
детето за рисковете на живота е превенция на това детето да се въвлече в рискови 
поведения.

Родителите трябва да знаят, че тяхното собствено поведение може да стане риск 
за детето и неговото развитие. 

Пример за представяне на тази област пред родители:

„Когато пазите детето от болести и опасности, то разбира, че го обичате и се учи, 
че има на кой да се опре когато е в беда. Когато вие го пазите, то разбира, че е ценно, че 
трябва да се пази от болести и от лоши хора. Това му помага да избягва рискове и когато 
стане голямо. От тази грижа то се учи как то самото да помага и да се грижи за семей-
ството си.

Най-чувствително е детето към рискове, които родителите създават за него – на-
силие, алкохолизъм, липса на грижа. Тогава то не знае какво да прави, защото трябва да се 
пази от човека, когото обича и който трябва да го пази”.

Начални въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:

Към родителите: 
– Живеете в къща, която не е защитена. Как пазите детето си от опасности?
– Вие пиете и ставате избухлива. Как се контролирате?

Към детето: 
– Какво правиш когато видиш чужд човек да влиза в двора?

Някои предизвикателства:

Бедността е пречка за създаване на сигурна среда – безопасно жилище, безопас-
на общност.

Изучете как се справят родителите с тези рискови фактори. От какво имат нужда, 
за да се справят по-добре. 

Когато родителят не осъзнава рисковете за детето.
Тогава специалистът трябва да информира родителя и детето. Участието на де-

тето в този разговор е важно, защото дори когато родителят няма сетива за рисковете, 
специалистът директно може да информира детето за тях, а с това да „научи” родителя 
как да го прави.

Когато родителят осъзнава рисковете, но не прави стъпки към това да ги нама-
ли. Това трябва да се изследва. Често този проблем е резултат от емоционални про-
блеми, депресия.

Когато поведението на родителя е рисково за детето.
Тогава специалистът използва приетите процедури, за да защити детето.
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Пример от практиката

Петчленно семейство, с три деца – момчета на 13, 12 и 2 год. Двамата родители са 
израснали в институция. Насочени са от БЧК към доставчик на социални услуги – ЦОП, за 
семейна подкрепа, поради това, че семейството е останало без жилище и няма възможност 
да се изхранва. Малко след това заявката е формализирана и от ОЗД, които насочват се-
мейството за ползване на семейна подкрепа. Това е много критичен период за семейството, 
тъй като те са изправени пред дилемата дали родителите да настанят децата временно в 
институция, докато те се справят с кризата, или майката да отиде с децата в Звено „Майка 
и бебе” и да се разделят с бащата.

С подкрепата на координиращия социален работник, на семейството е оказано съ-
действие за кандидатстване и намиране на Общинско жилище. Семейството е насочено 
за ползване на терапевтични услуги към ЦОП и рехабилитационни услуги за двете по-малки 
деца в семейството – Мирослав и Станимир.

В момента на прилагане на Насоките за сигурно родителстване, семейството е 
настанено в общинското жилище и семейната ситуация е стабилизирана.

Първоначално е направена среща с майката, която определя своя ресурс в области-
те „отношения в семейството” и „чувства”. Счита, че може да подобри сферата, касаеща 
безопасността.

Долуописаната среща е последваща и в нея децата също посочват като силна тяхна 
област – „отношения в семейството”, а също така засягат и темата за безопасността.

Срещата се провежда в дома на семейството. На нея присъстват майката и двете 
по-големи деца – Георги и Станимир. Малкото дете в семейството – Мирослав, спи в съ-
седната стая.

- С майка ви на предходна среща говорихме за сигурността. За Вас 
какво е сигурността?

- Станимир – Да споделя, да имам доверие, че мама и татко всичко 
ще запазят в тайна. Например, аз да кажа нещо на мама и друг да не знае. Да 
знаеш, че мама и тате са до теб. Да го показват, не само да го казват.

- Георги – Да има подкрепа, да се защитаваме заедно. Например, ако 
съм направил беля, мама да ми даде съвет.

- Как успявате да го постигнете във Вашето семейство?
- Станимир – Споделяме много, говорим си. Като направим беля и мама 

ни обяснява защо не е хубаво да правим така и ние знаем.
- Майката – Винаги се стараем да говорим и обсъждаме. Вечер се съ-

бираме всички и много си говорим.
- Като че ли е важно да ви се обяснява?
- Георги – Много е важно. Децата трябва да знаят докъде могат да 

стигнат и какво не могат да правят.
- Станимир – Иначе се объркваме.
- Майката – Така е. Нямаме пари, не можем да ходим на море и да се 

забавляваме, но можем да си говорим.
- Как това, че прекарвате време вкъщи ви помага?
- Станимир – Знаем, че сме всички. Играем игри, мислим какво да на-

правим. 
- Георги – Ето например преди няколко месеца контактът гръмна, 

тате го разглоби и ние си говорихме, че трябва да се постарае да го поправи, 
защото е опасно. Мирославчо вече ходи и пипа.

- Майката – Като нямаме пари, понякога е трудно и елементарните неща 
да си осигурим.

- Но пък имате нещо много важно – сплотеността на семейството. 
Как тази сплотеност, която имате, може да ви помогне да се справите с 
контакта, който създава опасност и да го поправите?

- Майката – Можем отново да обсъдим важността за това да попра-
вим контакта и да говорим с баща им да стане възможно най-бързо. Имаме 
приятел, който се занимава с това, може да го помолим да ни помогне.

- Въпреки че от няколко месеца контактът е разглобен и е опасно да 
стои така, вие сте успели да се предпазите, как го направихте?

- Майката – Много ми помагат и двамата, а това е много важно при 
предпазване на малкия. Когато понякога съм заета да свърша някоя домакин-
ска работа, наблюдават Мирослав да не го доближава, защото той вече ходи 
и все повече проявява интерес към нещата около него.

- Георги – Мама и тате ни обясняват постоянно какво може да стане, 
ако го пипаме и ние се опитваме да не го доближаваме.

- Как ви помагат тези разговори?
- Георги – Ние постоянно питаме какво може да стане и по този начин 

научаваме повече за това, че трябва да се пазим.
- Вие казвате нещо много важно – че за да се предпазите от опаснос-

ти е важно не само родителите да ви пазят, но и да ви дават възможност да 
задавате въпроси, да ви отговарят по подходящ начин и така да ви учат да се 
справяте сами. Правилно ли съм ви разбрала?

- Георги – Да, това е много важно, защото мама и тате не са винаги 
до нас и ние трябва да познаваме опасностите. 

- Станимир – Ето например, ние знаем, че е опасно да се доверяваме на 
непознати и затова внимаваме с кого говорим.

- А как това ви помага да се справите, когато се прибирате от 
училище?

- Станимир – Внимаваме с кого разговаряме, по кой път минаваме. 
Това, че мама и тате са ни водили преди това е много важно, защото са ни 
показали най-краткия път, по който минават повече хора, ние знаем кой ав-
тобус да хванем.

- Георги – Ама е важно и че ни вярват. Казват ни, че вече порастваме 
и можем да се справим сами.

- Майка ви и преди малко спомена, че разчита на вашата подкрепа при 
предпазването на Мирослав и че вярва във Вас. Как това е важно за Вас и 
вашата безопасност?

- Станимир – Много е важно. Тя така ни показва, че може да се разчи-
та на нас и ние още повече се стараем. Знаем, че вече сме големи и може да 
се разчита на нас. 

- Георги – Ако детето не си вярва, кой ще му повярва.
- Това е много важен въпрос, който може да обсъдим на следваща сре-

ща. И тъй като всички имаме съгласие, че този контакт трябва да се попра-
ви, как ще предадете на баща Ви днешния разговор, който имахме?

- Станимир – Мамо, довечера като си дойде тате, ще му кажем.
- Георги – Не, може да е след вечеря.
- Станимир – Да, след вечеря, когато седнем да си говорим отново, ще 

му кажем колко е важно.
- На следващата среща ще ми разкажете какво се е случило и как е 

протекъл разговорът?
- И ще кажем какво сме решили за контакта.
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3. Чувства

Задоволяване емоционалните потребности на детето, чрез създаване на чувство за 
собствена стойност, както и позитивно чувство за расова, етническа и културна  

идентичност. Включва: осигуряване на сигурни и стабилни взаимоотношения със значими 
възрастни, с необходимата чувствителност и отзивчивост на нуждите на детето.

Подходящ физически контакт и изразяване на положителни емоции, достатъчни, за да се де-
монстрират убедително чувства на привързаност и любов, да се изрази похвала и насърчение.

Историята на Дияна

Дияна е на 15 години. Тя е настанена в приемно семейство от няколко дни. Живяла 
е в няколко институции за деца, лишени от родителски грижи. Преди настаняването си 
в приемното семейство е живяла в център за временно настаняване на деца и юноши. 
Дияна споделя, че се чувства добре в новия си дом. Обича да прекарва ежедневието си 
със своята приемна майка. За нея е от голямо значение факта, че има с кого да споделя 
преживяванията, притесненията, мислите си. Щастлива е от това, че приемната майка 
й помага в подготвянето на уроците и писането на домашните работи. Дияна се чувства 
подкрепена от нейните думи, че “най-важно е да вярва в себе си и има с кого да сподели, 
когато изпитва необходимост”.

3.1. Внимателни към чувствата на детето
Родителите осигуряват емоционална връзка на доверие, споделяне, 
разбиране, приемане, формиране на емоционална интелигентност. 

Детето се изразява по различен от възрастните начин. 
Родителят разбира езика и поведението на детето.

Очакван резултат:
Детето живее в условия, в които членовете на семейството могат да споделят  

емоциите си, да разбират емоциите на другите

3.1.1. родителите чуват и очакват емоциите на детето като:

 Прекарват достатъчно време с него;
 Знаят, че то има нужда да изразява емоциите си;
 Отделят време за разговори.

3.1.2. родителите помагат на детето да изразява различни емоции – радост, страх, тъга;

3.1.3.  родителите се радват с детето и подкрепят радостта от простите неща;

3.1.4. родителите разрешават на децата да страдат и ги подкрепят в този процес;

3.1.5. родителите говорят с детето за чувствата си (включително за негативните) 
по подходящ начин. Те умеят да изразяват негативните си емоции без да нара-
няват детето;

3.1.6.  родителите могат да разграничават своите емоции от тези на детето;

3.1.7.  родителите имат право да получават емоционална подкрепа и ако не я намират 
сред близките си, могат да я потърсят от професионалист;

3.1.8.  родителите търсят какво носи радост на детето;

3.1.9. родителите  обръщат  внимание  на  празниците  на  детето  и  важните  дни  в 
живота му – първи учебен ден, завършване на учебната годината, рожден ден. 
Те подготвят детето за тях;

3.1.10. родителите  изразяват  специално  внимание  към  детето  чрез  подаръци,  които 
добре подбират и обмислят (какво ще е посланието на подаръка, какво ще оцени 
детето, какво ще стимулира неговото развитие, как ще покажат чрез подаръка, 
че познават желанията на детето);

3.1.11.  родителите умеят да слушат детето и да го предразполагат да говори дори то-
гава, когато това е трудно за него. Те не довършват неговите изречения;

3.1.12.  родителите чуват и поощряват изразяването на мечтите и желанията на децата;

3.1.13. родителите разбират какви са истинските подбуди и смисъл за дадено поведение 
на детето, колкото и странно или неуместно да е то;

3.1.14.  родителите търсят помощ от специалисти, когато не успяват да разберат сми-
съла на дадено поведение на детето;

3.1.15.  родителите познават най-предпочитания начин от детето, чрез който то споделя 
мислите и чувствата си – рисунки, разговори, игри и други;

3.1.16.  родителите са любопитни и чувствителни към това какво изразява детето.

3.2. Чувството да си ценен
Родителите помагат на детето да се чувства ценно.  

Родителите прекарват време с детето, защото знаят, че всяко дете има нужда от 
специално внимание – време, което да прекарва със значим за него човек  

(възрастен) и да бъде единствен обект на вниманието му

Очакван резултат:
Детето живее в среда, в която се чувства обичано като отделна личност
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3.2.1. родителите могат да отделят детето и неговата ценност от неговите постъпки;

3.2.2. родителите приемат детето такова, каквото е то;

3.2.3. родителите не заемат оценъчна позиция спрямо детето;

3.2.4. родителите не изискват благодарност от детето за това, че са го отгледали;

3.2.5. родителите показват на детето, че го обичат, че е желано и показват радостта 
си при общуване с него;

3.2.6. родителите не търсят вина у детето и не го карат да се чувства виновно;

3.2.7. родителите се радват с детето и му помагат да изразява радостта си;

3.2.8. родителите успяват да осигурят специално внимание за детето – време, което да 
прекарва с тях и да бъде единствен обект на вниманието им;

3.2.9. родителите правят неща специално за детето. Организират ги така, че да отго-
варят на желанията на детето – атрактивно, по детски;

3.2.10. родителите обръщат внимание на това, как емоциите им влияят на отношенията 
с детето;

3.2.11. С домашен любимец детето се учи да познава състоянията на другите.

3.3. Овладяване на чувствата
Родителите щадят емоциите на детето, като го запознават с реалността  

по подходящ за него начин

Очакван резултат:
Детето живее в среда, в която емоциите му се овладяват от възрастните

3.3.1. реалността се представя на детето честно, по подходящ за него начин; 

3.3.2. родителите информират детето по подходящ за него начин за свои трудности. Те 
съхраняват позитивни нагласи и в трудни ситуации и окуражават детето;

3.3.3. родителите запознават детето по подходящ начин с истината за това, защо био-
логичните му родители не могат да се грижат за него (при настанявания в алтерна-
тивни семейства, роднини и близки); Сложната история на детето не ги обезсърча-
ва, в това да му я обяснят. Те успяват да му обяснят неговия юридически статус;

3.3.4. родителите се подготвят и подготвят детето за раздялата, която е част от прием-
ното родителстване – настаняване, преместване, прекратяване на настаняването;

3.3.5. родителите подготвят детето за всички предстоящи промени;

3.3.6. родителите говорят с детето за разделите (загубите) и му помагат да ги понесе и приеме;

3.3.7. родителите, като значими за детето хора, поддържат контакт с него в случай на раздяла. 
Приемните родители поддържат контакт с детето и след като то отиде в друга среда;

3.3.8.  родителите търсят единство в посланията от възрастните към детето – биоло-
гични родители, приемно семейство, роднини.

Работа с област „Емоции”

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

Когато детето се доверява на родителите, то може да споделя преживявания – 
тъга, разочарование, радост или възбуда. Споделянето е резултат от вярата, че 
ще бъдеш разбран, приет. Семейството е първата среда, в която детето се учи да 
изразява чувства и да бъде разбирано. 
Да разбереш друг човек не винаги е лесно, но дори опитът да го направиш е важен. 
Децата и възрастните искат да бъдат разбирани и не се отказват лесно от това да 
опитват да покажат какво чувстват. Разбирането на емоциите създава усещане за 
това, че не си сам, а това носи сигурност, както в себе си, така и в другите. 
От това да си разбран като дете, зависи как ще разбираш другите хора като възрас-
тен, както и способността ти да се откриваш, да споделяш и да се доверяваш, дори 
тогава, когато не те разбират много добре. 

Пример за представяне на тази област пред родители:

Най-важните неща, които получават децата в семейството са обичта и грижата. 
Те помагат на детето да показва кога е радостно, кога е тъжно и това е много важ-
на част от отношенията, от близостта.

Начални въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:
Към родителите:
- Детето е много живо, смее се, сигурно си играете много с него...
- Идвам при вас на първа среща...какво си мислите, как се чувствате, какви въпроси 
имате?
- Детето изглежда тъжно и е добре, че не крие това от Вас...

Към детето:
- Весело ли е в училище?
- Кога ти е най-весело вкъщи?
- Сигурно те е страх, когато ти се карат...

Някои предизвикателства 

Темата е трудна поради това, че специалистът е чужд човек, а емоции не се споде-
лят лесно. 

Когато родителят не разбира емоциите на детето. 
Тогава специалиста трябва да задава въпроси, които да помогнат на родителя да 
дава различни обяснения за поведението на детето, базирани на разбиране на емоции- 
те. Участието на детето в този разговор е важно, защото специалиста ще може да 
се ориентира в това доколко сериозно е това затруднение. Отчитането на момен-
тите, когато родителя разбира емоциите на детето са важни. 

Психична болест, криза, насилие в семейството могат да бъдат причини за липсата 
на отчитане и разбиране на емоциите на детето.
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4. Стимулиране

Подпомагане и насърчаване обучението на детето и интелектуалното му развитие чрез 
поощряване, когнитивно стимулиране и създаване на социални възможности за изява. 

Включва стимулиране на когнитивното  
развитие и потенциал на детето чрез контакти и отзивчивост на опитите за общуване  

и въпросите на детето, насърчаване и участие в игрите на детето, осигуряване  
на възможности за образование.

Даване възможност на детето да постигне успех и осигуряване присъствието му  
в училище. Оказване помощ на детето да се справя с трудностите.

Момчето, което обича да рисува

Георги е на 7 години. Той живее в приемно семейство от една година. Настанен 
е там заедно с по-малкия си брат. Георги се чувства добре при приемните си родители. 
Споделя, че най-много обича да рисува заедно с тях. “С моите рисунки им показвам какво 
зная и какво харесвам, какво не харесвам.” – казва той. Харесва му, че приемните родите-
ли окачват неговите рисунки на стената, а също и рисунките на брат му. По този начин 
всички могат да видят какви хубави рисунки са нарисували. Приемните му родители по-
някога рисуват върху неговия лист, за да му покажат нещо. Така той научава нови неща.

4.1. Стимулиране на любопитство към света,
развиване на знания и умения

Родителите осигуряват на детето развитие като стимулират любопитство  
към света, усвояване на знания и умения

Очакван резултат:
Детето се формира като индивид, който има интерес да се развива,  
да усвоява нови умения, да познава своите интереси и способности

4.1.1. родителите поощряват детето да опознава реалността, да учи и развива умения. 
родителите проявяват интерес и забелязват това, което детето прави;

4.1.2. родителите подкрепят и насърчават детето в заниманията му;

4.1.3. родителите дават възможност на детето да задава въпроси и им отговарят по 
подходящ за детето начин;

4.1.4. родителите проявяват търпение и отделят достатъчно време за детето, като 
са чувствителни към исканията му да бъде с тях;

4.1.5. родителите придружават детето при изследване на реалността, като в зависи-
мост от възрастта – играят с него, учат с него, съпровождат го в нови начинания;

4.1.6. родителите не налагат собствените си амбиции на детето, а подкрепят негови-
те интереси и таланти;

4.1.7. родителите учат детето да прави реалистични планове. Техните собствени ам-
биции са реалистични;

4.1.8. родителите дават възможност на децата сами да избират кога да си играят сами 
и кога да си играят с родителя;

4.1.9. родителите запознават детето със света на изкуството;

4.1.10. родителите дават възможности на детето да общува с природата;

4.1.11. родителите осигуряват възможностите и ресурсите на децата да практикуват 
хобито си или да развиват свой специфичен талант;

4.1.12. родителите могат да откриват интересите на детето;

4.1.13. родителите показват на детето свои умения;

4.1.14. родителите предават знанията си по подходящ за възрастта на детето начин;

4.1.15. родителите дават възможности на детето да учи нови неща чрез рисуване, игри, 
движение, спорт;

4.1.16. родителите умеят да партнират на детето като говорят с него, като обсъждат 
преживяванията му при изследване на реалността, учене и развиване на умения – 
тъй като те са авторитетите, които придават смисъла на опита на детето и 
дават усещане за собствената му значимост;

4.1.17. родителите могат да учат и се развиват заедно с детето.

4.2. Стимулиране на ученето
Родителите осигуряват условия на детето да посещава училище  

и да постига успехи в обучението си

Очакван резултат: Детето получава образование

4.2.1. родителите показват на детето, че вярват в него и в неговите способности;

4.2.2. родителите подпомагат и подкрепят детето в процеса на учене;
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4.2.3.  родителите помагат на детето, а не вършат неща вместо него;

4.2.4. родителите помагат на детето да балансира игри и учене;

4.2.5. родителите помагат на детето да се справи с неуспехите си;

4.2.6. родителите подкрепят децата при подготовка на училищни задачи;

4.2.7. родителите участват активно в училищния живот на детето. Те познават учите-
лите му, знаят за успехите и трудностите му;

4.2.8. родителите разпознават кога да оставят детето да учи и само;

4.2.9. родителите поощряват детето да прави избори, съобразно установените норми;

4.2.10. родителите дават на детето възможности да преодолява трудности, да се бори;

4.2.11. родителите поощряват постигането на чувство за свобода у детето.

4.3. Стимулиране на общуване с другите
Родителите стимулират у детето развитие на умения за социално представяне

Очакван резултат:
Детето развива социални умения, чувства се сигурно, прието и ценено в общността

4.3.1. родителите познават капацитета на детето и не го претоварват с нереалистич-
ни очаквания и задачи;

4.3.2. родителите организират събития, в които децата се изявяват;

4.3.3. родителите поощряват детето да се чувства лидер в това, което прави.

4.4. Стимулиране на увереност в себе си
Родителите стимулират у детето развитие на умения за самостоятелно справяне

Очакван резултат: Детето развива увереност в себе си, че може да се справя само

4.4.1. родителите възлагат на детето подходящи за развитието му задачи;

4.4.2. родителите дават награди на децата, когато са заслужили;

4.4.3. родителите не товарят детето с непосилни за възрастта му ангажименти – гле-
дане на дете, участие в конфликти между възрастни;

4.4.3. родителите включват детето в подходящи за възрастта му задачи, за да се чув-
ства полезно и приобщено, но обичат детето и без да е непременно полезно;

 
4.4.4. родителите дават съвети, когато това е необходимо;

4.4.5. родителите поощряват детето, като отбелязват неговите постижения, показ-
ват ги на други хора.

Работа с област Стимулиране

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

Насърчаването на детето да бъде любопитно, да учи, да твори, го стимулира 
да постига и да се развива. Докато „стимулират” децата, родителите им показват, 
че вярват в тях, че виждат в децата си капацитет да се развиват, да се справят с 
предизвикателства, да създават. Това е стимул за децата към развитие и постиже-
ния. Това е послание към детето, че има способности. С това родителите показват, 
че имат вяра в детето.

Помощта на родителите в ученето, разказването на приказки, извеждането навън, 
общуването с други хора, участието в домакинските дела, посещения в работата на роди-
тели и роднини – всичко това стимулира детето, неговото любопитство, трупане на знания 
и умения. Поощряването на детето в неговите изяви, настояването то да ходи на училище, 
контролът по отношение на ученето – са послания към детето, че то ще успее, че не трябва 
да се отказва, че то може. Това създава самочувствие и сигурност у детето в неговите 
възможности, което не се губи с годините.

Пример за представяне на тази област пред родители:

„Когато вие играете с детето или пък правите неща за дома, то се учи от вас. То 
се учи и от други хора и занимания. Децата са любопитни и искат да вървят напред, да 
учат нови любопитни неща, да правят различни неща, да майсторят. Най-много се учат 
от родителите си. Дори да не знаете математика, вие като майка можете да помогнете 
на детето си да решава задачи дори само да седите до него. Тогава то не се чувства 
само и знае, че седите до него, защото вярвате, че то ще я научи.”

Въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:

Към родителите:
- Често поглеждате към бебето и когато то ви се усмихва, вие му отвръщате. 

С това го карате пак да ви погледне и пак да се усмихне. С това го стимулирате. Това е 
много важно за детето, защото то се учи от това – учи се да общува и какво трябва да 
прави, за да привлече вашето внимание. 

Към детето:
- С какво обичаш да се занимаваш най-много вкъщи? Какво е най-интересното в 

училище?
Някои предизвикателства 

Специалистът може да не открие начини, по които родители стимулират разви-
тието на детето си. Например, в случай на неглижиране специалистът трябва да бъде 
много чувствителен към малките сигнали на „стимулиране” или малките моменти в от-
ношенията, които могат да се редефинират като стимулиране.
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5. Правила

Оказване помощ на детето да регулира своите емоции и поведение.
Основните родителски задължения са свързани с демонстриране и подпомагане на 

детето да усвои подходящо поведение и да постигне контрол върху емоциите и чувствата 
си във взаимодействията с другите. Това включва: даване на напътствия относно социал-
ните ограничения, за да може детето да изгради свой модел на морални ценности и устои, 
както и на социално поведение, съобразено с нормите на обществото, в което то расте.

 Целта е детето да бъде подготвено да се развие като самостоятелен индивид 
със собствена ценностна система, способен да разбира и демонстрира подходящо со-
циално поведение. Това предполага, на децата да не се пречи да проучват света и да се 
учат от опита си.

Необходимо е изграждане на умения за разрешаване на социални проблемни ситуа-
ции, управление на гнева, уважение към другите, ефективна самодисциплина и самоконтрол.

Устременото момче

Мартин е на 12 години. Той живее в приемно 
семейство  от  около  една  година.  Първона-
чално са живели в апартамент, а сега живе-
ят в къща. Той се чувства добре в новия си 
дом.  Обича  да  посещава  близката  планина, 
заедно  с  приемните  си  родители  и  техния 
биологичен  син.  Те  често  ходят  там  и  се 
разхождат.  Мартин  харесва  времето,  кое-
то  прекарват  в  планината.  Там  има  много 
дървета, хижи, чист въздух. Има също “пясъ-
ци”, където може да прави скокове с колело 
и  да  участва  в  състезания.  Мартин  обича 
екстремните  спортове.  За  планината му  е 
необходимо “по-специално колело”. 

“Приемните ми родители ще ми купят планин-
ско колело, като си взема изпитите в учили-
ще.” – казва той. Но дори с колелото,  което 
има  сега,  Мартин  се  състезава  със  своите 

приятели на планината. Това е неговото хоби.
 

5.1. Правилата – ясни и обсъдени
Семейството осигурява развитие на детето в предсказуема среда,  

в създаването на която то е участник

Очакван резултат:
Детето се чувства сигурно, разбира правилата и участва в тяхното спазване 

и създаване. Поддържането на правилата се прави от авторитети, 
на които детето разчита

5.1.1. родителите осигуряват ясни, изпълними и гъвкави правила, индивидуални за всяко 
дете. Те обясняват техния смисъл; 

5.1.2. родителите  предоставят  възможност  на  детето  да  участва  в  създаването  и 
промяната на правилата в семейството;

5.1.3. Задълженията на децата се договорят с децата, както и тяхното спазване; 

5.1.4.  Правилата и задълженията насърчават и развиват, а не забраняват и ограничават;

5.1.5.  родителите зачитат авторитета на институциите – училище, болница, социални 
служби като спазват правилата, установени в тях и ги договарят, когато те на-
рушават интересите им;

 
5.1.6.  родителите се отнасят с уважение към другите хора; 

5.1.7.  родителите упражняват контрол и чрез наказания. Наказанията не унижават и са 
адекватни (по време, продължителност и строгост) на извършеното провинение;

5.1.8. родителите не използват насилие или физически труд като наказание;

5.1.9. родителите не налагат готови решения на детето, а ги обясняват и търсят него-
вото участие при взимането на тези решения, предлагат алтернативи и избори;

5.1.10 родителите насърчават детето да участва във взимането на сериозни решения, 
касаещи цялото семейство (или отделни негови членове);

5.1.11. родителите помагат на детето да прави промени (режим, правила), като го учат 
да ги обосновава пред останалите, а не просто да ги иска;

5.1.12. родителите подкрепят детето в усвояването на правила доброжелателно, а не 
наказващо;

5.1.13. родителите информират децата за ситуацията на семейството, тъй като липса-
та на информация поражда нереалистични мечти и обяснения, което прави децата 
уязвими; 

5.1.14.  родителите имат свое интимно пространство, до което децата имат ограничен 
достъп. 

5.2. Семейни правила и ритуали
Семейството има свой уникален живот, ритъм на ежедневието и ритуали

Очакван резултат:
Детето се чувства сигурно в организирана и предсказуема среда, правилата на която 

то разбира и в която се чувства пълноправен участник

5.2.1. родителите включват детето в общи занимания на семейството. Това става след 
договаряне с детето;

5.2.2. родителите запознават детето с ритуалите на семейството. Те обясняват тези 
ритуали, за да разбере детето какво означават те;

5.2.3.  родителите подпомагат детето да съставя дневния си режим;

П
р

ав
и

лаП
р

ав
и

ла



30 31

5.2.4. родителите доброжелателно и подкрепящо придружават детето в усвояването на 
ритуали и правила;

5.2.4. родителите планират задачите така, че да осигурят повече свободно време, кое-
то да се отдели за общи забавления;

5.2.5. родителите предвиждат ежедневни общи за семейството дейности;

5.2.7.  родителите включват детето в празниците на семейството, без да  го  за-
дължават да участва и като му оставят свобода за това как ще участва в 
общото събитие;

5.2.8. родителите запознават детето с отговорностите на членовете на семейството 
и договарят с него неговите;

5.2.9. родителите осигуряват дейност, в която детето да се чувства полезно – да по-
лага грижи за някого (играчка, домашен любимец, човек);

5.2.10. родителите планират  за  детето  задачи,  подходящи  за  възможностите му  и му 
дават възможност да поема отговорностите постепенно;

5.2.11. родителите  изразяват  специално  внимание  към  детето  чрез  подаръци,  които 
добре подбират и обмислят (какво ще е посланието на подаръка, какво ще оцени 
детето, какво ще стимулира неговото развитие, как ще покажат чрез подаръка, 
че познават желанията на детето).

5.3. Правила и услуги
Родителите въвеждат в услугата детето (тази насока се отнася до приемни 

родители и осиновители, като не отменя използването на предните стандарти)

Очакван резултат:
Детето се чувства сигурно в алтернативното семейство

5.3.1. родителите показват на детето, че е желано и показват радостта си при посре-
щането му;

5.3.2. родителите запознават и обясняват на детето правилата в семейството;

5.3.3. родителите избират подходящ начин, по който да посрещнат детето вкъщи при 
неговото настаняване;

5.3.4. родителите дават възможност на детето да повлиява на правилата, да ги променя;

5.3.5. родителите запознават детето с отговорностите на членовете на семейството 
и договарят с него неговите;

5.3.6. родителите са търпеливи  и  се  съобразяват със  скоростта на  адаптацията на 
детето в приемното семейство;

5.3.7. родителите  не  насилват  детето  да  се  адаптира  към  нормите,  правилата  и  ри-
туалите на семейството. Те му дават избор дали да участва в определена дей-
ност, или не.

Работа с област Правила

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

Когато се оказва помощ на детето да познава, следва и създава правила, то се учи да 
спазва и разбира смисъла им. С отстояване на правила, семейството осигурява предсказу-
ема среда за детето, в създаването на която то е участник. 

Следване на правилата (макар понякога и неприятно), кара детето да се чувства 
сигурно и част от средата, в която живее

Пример за представяне на тази област пред родители:

Когато детето знае кое е добро и кое не, когато детето знае какво е разрешено 
и какво не, то започва да разбира живота и се чувства сигурно. Когато детето разбира 
защо нещо е лошо и нещо е добро, когато детето разбира кое е разрешено, то има по-голямо 
желание да спазва правила. 

Когато детето не слуша родителите си, то казва нещо, което възрастните често 
не могат да разберат. Например, то с това казва, че не е доволно, че не е разбрано, че не се 
чувства прието и т.н. Затова непослушанието трябва да се разбира също толкова колкото 
и порицава. 

Въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:

Как успявате да накарате детето да си мие зъбите? Как му обяснихте защо е добре 
да ги мие?

Синът Ви не се прибира след училище. Той знае ли, че трябва да го прави? Какво сте 
се договорили? Какви са правилата във Вашето семейство?

Някои предизвикателства 

Когато в семейството трудно се установяват правила.
Специалистът е добре да открие дали има области от ежедневието, в които прави-

ла има – например, кой пазарува, кой мисли за парите и др.

Когато в семейството има много противоречащи си правила
Специалистът изучава в кои случаи се постига съгласие, въпреки портиворечията.

Когато в семейството трудно се отстояват създадените правила.
Специалистът изучава в кои случаи родителите са непреклонни.

Пример от практиката

Семейство Петрови (майката Михаела и бащата Светослав) търсят среща със 
семейния консултант (СК) заради поведението на 10-годишния си син Георги. Родителите 
описват момчето като „изключително своенравно”: не могат да го накарат да спазва пра-
вилата вкъщи. Например, има навика да разхвърля дрехите си навсякъде, а когато му кажат 
да ги събере и сложи в пералнята, троснато отвръща: „Събери си ги ти!” Не вдига прибо-
рите си от масата след хранене и не могат да го накарат да го прави. След училище скита 
с приятели и се прибира вкъщи доста след уговореното време. Класната му се оплаква, че 
непрекъснато взима вещи и ученически пособия на другите деца, „уж за малко”, но след това 
не им ги връща. Заради този проблем, родителите са били викани неколкократно за срещи с 
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класната, а последния път – и с директора. Майката Михаела съобщава, че иначе Жорко учи, 
макар и не еднакво добре по всички предмети, пише си редовно домашните, тренира бас-
кетбол и треньорът му много го хвали. Жорко мечтае да стане голям спортист и да играе 
в известен чуждестранен отбор.

СК /към родителите/: Чия беше идеята за запишете Жорко на баскетбол?
Светослав: Моя. Веднъж го видях как играе на двора с приятелчета и ми се стори, 

че го бива. Поговорихме си, казах му че се справя много добре, попитах го дали би искал да 
започне да се занимава по-сериозно и той се съгласи.

СК: Хм, като че ли баскетболът е тема, в която можете да се разбирате с него и 
чува онова, което му казвате /към Георги/: Жоре, с какво ти харесва баскетбола? 

Георги: Ами…Де да знам…Интересно е…Подаваш си топката с останалите, опит-
ваш се да надиграеш ония от другия отбор…

СК: Подаваш си топката, значи. Какво е нужно, за да го правиш?
Георги: Еми…това са правилата на играта. Сам трудно ще стигнеш до коша, трябва 

да подадеш, после някой друг ще ти върне, а ти ще стреляш – и така.
СК: Значи в играта правилата не са проблем за теб?
Георги: Не са. Иначе как ще се играе?
СК /към родителите/: Изглежда, сякаш че с Жорко сте успели да постигнете съгла-

сие за нещо важно – той да участва в някакво занимание, в което се спазват правила. Как 
успяхте да го направите?

Михаела: Ама той от малък си е такъв: опъва се, дърпа се, като му кажеш нещо, обаче 
ако сам си науми нещо, не можеш да го спреш.

СК: С това казвате ли, че щом реши да направи нещо, е готов да следва реда?
Михаела: Да, такъв си е.
СК: А какви трябва да са нещата, че да реши да ги прави? 
Светослав: Няма значение, интересно ли му е – прави ги без проблем.
СК: Жоре, като че ли в играта нямаш проблем да правиш онова, което се иска от теб. 

А как е вкъщи?
Георги: Ами…как да е? Аз си уча, пиша си домашните.
СК: Аха, а там какво те кара да го правиш? 
Георги: Интересно ми е, пък и ако не уча, ще ми пишат ниски оценки.
СК: Кой ти е любимият предмет?
Георги: Математиката.
СК: И кой ти помага в ученето по математика – мама или татко?
Георги: Татко. Той ми показва как да решавам задачите.
СК /към бащата/: Май и в математиката също успявате да постигнете съгласие 

с Жорко, че има начини и правила, по които трябва да се решават задачите. Питам се, как 
успявате да го направите?

Светослав: Променям условията на задачите така, че да станат забавни. Например, 
украсявам цифрите в някакви конкретни, весели истории. Помага.

СК: От това, което ми казвате разбирам, че Жорко може да се съобразява с нещата, 
които му се казват. Прав ли съм?

Михаела: Така изглежда.
СК: Чудя се, какво може да се направи, за да му е по-забавно и интересно да спазва и 

домашните порядки?

6. Идентитет

Отнася се до развиващата се самооценка на детето като отделна и ценена лич-
ност. Включва: възприемането от детето на собствената личност и способности, из-
граждане на положителен образ за себе си и положително чувство за идентичност, (расо-
вата, религиозна и етническа принадлежност, възрастта, пола и наличие на евентуални 
увреждания са свързани с изграждането на индивидуалния образ за себе си), чувство на 
принадлежност към семейството, групата на връстниците и обществото, чувство за 
приемане от другите и собствена значимост.

Да спиш в златен кош

Иво  е  на  11  години. Живее  в 
приемно  семейство.  Той  обича  да 
слуша  музика.  Слуша  музика  сам,  в 
своята  стая.  Понякога  леля  и  чичо 
са  в  къщи,  а  понякога  не.  Чувства 
се добре и сигурен вкъщи. антон, с 
когото  споделят  1  стая,  обича  да 
играе  навън.  Така  че  Иво  често  се 
усамотява  с  музиката  и  си  мисли 
за  разни  хубави/весели  неща.  „Ми-
сля  си,  че  отново ще  сме  заедно  с 
татко и мама. радвам се, че татко 
ще излезе от затвора”. После заспи-
ва… Иво слуша всякаква музика, той 
свири на различни инструменти. Но 
най-много харесва руска музика, за-
щото е руснак.

6.1. Идентитет и приемане на себе си
Родителите създават условия, в които детето развива позитивно отношение  

към себе си като отделен индивид

Очакван резултат:
Детето развива положителен образ за себе си

6.1.1. родителите приемат детето такова, каквото е то;

6.1.2. родителите насърчават детето да харесва тялото си, защото знаят, че харесва-
нето на собственото тяло е част от добрата самооценката;

6.1.3. родителите уважават телесните граници на детето, като знаят как да осъщест-
вят допир до тялото на детето;

6.1.4. родителите подпомагат изграждането на полова идентичност на детето, като 
го информират и учат;

6.1.5. родителите отделят специално внимание на това, как детето формира естети-
ческия си вкус. Отбелязват как се харесва детето, как се грижи за външния си вид. 
Те отделят внимание на прическата на детето, на облеклото му.
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6.2. Идентитет и история на детето
Детето познава и приема историята на семейството си.  

Родителите информират децата за ситуацията в семейството

Очакван резултат:
Детето познава своята история в контекста на историята на семейството си.  
Разбира реалността. Няма нереалистични очаквания, което го прави по-сигурно.

6.2.1. Детето е информирано за биологичните си родители по начин, който създава пози-
тивни нагласи за тях;

6.2.2. родителите разговарят с детето за собствената му история;

6.2.3. Когато детето е от различен етнос от този на единия или двамата родители, 
родителите  го  информират  по този  въпрос,  зачитат  принадлежността  му  към 
дадена етническа група;

6.2.4. родителите подпомагат детето да поддържа контакт със значими хора от мина-
лото му, като ги посещава, пише писма, кани ги на гости. Те са активни в това и 
организират тези контакти по възможно най-ясен и предсказуем за детето начин;

6.2.5. родителите документират по подходящ начин историята на детето – чрез рисунки, 
снимки и други подходящи изразни средства;

6.2.6. родителите говорят с детето за неговите раздели по начин, по който те да се инте-
грират в личната му история. Това те могат да правят с помощта на специалист.

За приемни родители и осиновители

6.2.7.  родителите на осиновено дете информират детето за факта на осиновяването;

6.2.8. родителите познават личната история на детето, която получават от спе-
циалистите;

6.2.9. родителите запознават детето по подходящ начин с истината за това, защо би-
ологичните му родители не могат да се грижат за него;

6.2.10. Детето е подпомогнато да се среща с биологичните си родители, братя и сестри, 
когато е разделено от тях;

6.2.11. Приемните родители, като значими хора за детето, поддържат контакт с него, 
когато то отива в друга среда;

6.2.12. родителите информират детето за същността на услугите, свързани с алтерна-
тивни на биологичното му семейство грижи. Те го подготвят за всички предсто-
ящи промени, свързани с настаняване, преместване, прекратяване на настаняване. 
В този процес, родителите се консултират със специалистите, от които на първо 
място е водещият на случая, на детето;

6.2.13. родителите се консултират за това по какъв начин и доколко детето е преодоляло 
раздялата /загубата/ с родителите си.

6.3. Идентитет и отстояване на себе си
Родителите създават условия, в които детето развива способност 

да прави избори, в съгласие със собствените си предпочитания 
и интереси, да има собственост, да контролира реалността

Очакван резултат:
Детето осъзнава желанията си и интересите си. Може да прави избори.

6.3.1.  родителите помагат на детето да развие отношение към лични вещи;
6.3.2.  родителите уважават собствеността – своя и чужда. Създават правила за полз-

ване на вещи. Например, питат преди да вземат чужда вещ;
6.3.3.  родителите помагат на детето да избира, като му предлагат алтернативи;
6.3.4.  родителите осигуряват на детето лично пространство;
6.3.5.  родителите познават възможностите на детето да се справя и ги развиват;
6.3.6.  родителите отчитат желанието на децата да им се харесват и да бъдат одобря-

вани от тях. Те знаят, че стремежът към одобрение често кара децата да правят 
неща, които не харесват и не злоупотребяват с това;

6.3.7. родителите дават възможност на детето да се уедини.

Работа с област Идентитет

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

Когато родителите харесват детето такова каквото е, детето е уверено, че роди-
телите го обичат и то самото се харесва такова каквото е. То цени семейството си, себе 
си, уверено е, че другите ще го приемат. Когато детето има тази сигурност в себе си, то 
си вярва, открито е, приема и разбира другите хора.

Пример за представяне на тази област пред родители:

Най-сигурно се чувства детето, когато го харесвате такова, каквото е. Родителите 
често сравняват детето си с други деца, със себе си, с други членове на семейството. Да се 
радвате на това, което детето е днес, което прави и проявява, е най-важното нещо за него.

Въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:

С какво ви радва най-често детето ви?
Кое е това, което никой друг не може да прави като вашия син?

Някои предизвикателства 

Когато детето е осиновено или в приемно семейство и неговият идентитет не 
се зачита. 

Специалистът е добре да разбере желанието на осиновителите, детето да е като тях. 
Когато детето има ограничения, например, увреждане.
Специалистът е добре да открива постепенно и заедно със семейството онези уни-

кални черти в детето, които ще корегират идентитета му на дете „с увреждане”.
Когато има предразсъдъци към произхода на детето.
Специалистът е добре да открива постепенно и заедно със семейството онези чер-

ти, които да корегират „неприетия” му идентитет.
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7. Отношения в семейството

Развитие на способността за съчувствие и съпреживяване, и за поставяне себе си 
на мястото на другия. Включва: стабилни отношения с родителите и семейството, добри 
отношения с братята и сестрите, увеличаващо се значение на приятелските отношения с 
връстниците и начина, по който реагира семейството на тези отношения.

Стабилност

Осигуряване  на  достатъчно  стабилна  и  подкрепяща  семейна  среда,  за  да  може 
детето да изгради и поддържа отношения на привързаност, които да го подпомогнат в 
създаването на бъдещи отношения и трайни емоционални връзки.

Една щастлива Нова година

ана е на тринаде-
сет години. Тя е настанена 
в кризисния център на гра-
да от няколко месеца.

„Бях  с  татко  дока-
то  навърша  шест  години. 
Той  се  грижеше  за  мен. 
Тогава  бях  най-щастлива. 
Спомням  си  как  празнува-
хме  Нова  година.  Заведе 
ме  на  виенското  колело. 
За мен най-важното беше, 
че  е  с  мен  и  че  ме  обича. 
Има  хора,  които  не  оста-
ват с децата си и нищо не 
празнуват.  След  това  се 
прибрахме  у  дома  и  праз-
нувахме със семейството. 

Пуснахме музика. Танцувахме. Мъчно ми е за татко и се опитвам да си спомня хубавите 
неща.“

7.1. Отношения в семейството и приемане на детето
Родителите обичат и уважават детето

Очакван резултат:
Детето обича и уважава себе си и другите и така споделя ценностите  

на семейството и общността

7.1.1. родителите показват, че обичат и подкрепят детето;

7.1.2.  родителите осигуряват свобода за всеки член на семейството да прави неща, 
които харесва;

7.1.3. родителите развиват доверието между тях и детето като спазват обещанията 
си и като му вярват (дори да мислят, че фантазира);

7.1.4.  родителите правят неща заедно с детето и така го учат да общува;

7.1.5. родителите могат да споделят на детето за себе си, за своя живот и за този на 
семейството. Те знаят, че споделянето на лични истории е важно за изграждане 
на доверие и разбиране на другия;

7.1.6. родителите дават израз на това, че детето има ефект върху тях – положителен 
и негативен;

7.1.7. родителите могат да са открити, да казват истината по подходящ за децата 
начин. родителите поощряват детето да полага грижи за някой друг (играчка, 
домашен любимец, член на семейството, член на общността).

7.2. Отношения в семейството и родителя като ролеви модел
Родителите са добри ролеви модели за децата си,  

от които детето учи

Очакван резултат: 
Детето учи за ценностите на общността  

като се идентифицира с родителите.

7.2.1. родителите учат детето как да обръща внимание на околните, като обръщат 
внимание върху неговите потребности;

7.2.2. родителите се държат така в семейството, както искат детето да се държи: 
те поемат отговорност за поведението си, признават грешките си и могат да 
прощават сами на себе си;

7.2.3. родителите контролират поведението си към партньора, защото знаят, че де-
тето учи чрез пример от модели за подражание;

7.2.4.  родителите не заобикалят проблемите, а ги разрешават като говорят за тях и 
предприемат действия.

7.2.5. родителите споделят своите ценности и ги изразяват чрез действия, а не само 
на думи.

В случай на развод, раздяла, конфликт между родители

7.2.6. Детето не се товари с отговорността да крепи семейството;

7.2.7. Детето поддържа контакт и с двамата родители. Бащата присъства в живота 
на  детето. И  двамата  родители  са  информирани  за  действията  на  детето,  за 
неговото обкръжение, за проблемите му;

7.2.8. родителите избягват да поставят детето пред невъзможни избори – например, 
кого да избере, на чия страна да застане;

7.2.9. родителят след взимане на решения, отнасящи се до другия родител (раздяла, раз-
вод) информира детето по подходящ начин;
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7.2.10. Двамата родители имат отговорности на родители и когато не са семейство;

7.2.11.  Детето е информирано по подходящ начин за причините за конфликти в се-
мейството;

7.2.12. родителите не се конкурират за любовта на децата;

7.2.13. Всеки родител оценява приноса на другия родител, независимо от отношението си 
с него в ролята на партньор;

7.2.14. При развод родителите могат/се консултират с органите за закрила.

7.3. Ежедневие и отношения в семейството 
Родителите прекарват време с детето, както във важни за него моменти, 

така и в ежедневието.
Родителите могат да мечтаят, да се забавляват, да се смеят заедно с детето, да 
са до него, когато то заспива. Те създават радостни моменти в живота на семей-

ството и изразяват чувствата си.

Очакван резултат:
Детето се чувства щастливо в семейството си,  

преживява удоволствието да е с друг човек.

7.3.1. родителите отделят време на детето;

7.3.2. родителите осигуряват поводи за щастливи преживявания с детето (празниците, 
разходки, забавления);

7.3.3. родителите включват детето в забавленията на семейството;

7.3.4. родителите дават свобода на детето да избира и да предлага на семейството 
забавления, които харесва;

7.3.4. родителите се забавляват заедно с децата и могат да се превръщат в деца. С това 
те учат детето как да се радва, как да преживява или как да изразява радостта си.

7.4. Семейни отношения – връзки между децата 
 Родителите създават условия за справедливи отношения 

в семейството между децата

Очакван резултат:
Детето се учи на справедливост в семейството, чувства се сигурно,  

че неговите права са защитени.

Идеалният излет на Надя

Надя е на 12 години, обича да играе футбол и да бие момчетата от нейния клас. И 
с двете занимания се справя твърде добре. Дори в обикновен разговор държи да покаже, 
че е силна и контролира положението. 

Говорехме за горите и разходките и я попитах какво точно харесва в планината. 

Тогава тя ми разказа за излетите с цялото семейство – нейното приемно семей-
ство, в което освен нея и родната й сестра има още две момчета – собствени синове 
на приемните родители. Цялото голямо семейство обича да излиза на двудневни излети 
в планината, където разпъват палатки близо до кристално прозрачен поток. И там са си 
само те – заети с приготвяне на храна, но и почиващи си от всичко, което са оставили 
зад гърба си в големия град. „Това е, което най-много обичам да правя с нашето семей-
ство, така хем си почиваме, хем има и с какво да се занимаваме.”

7.4.1. Детето е дете. То не се претоварва със свръхочаквания за подпомагане на семей-
ството и негови членове (особено когато семейството е в криза);

7.4.2. родителите разбират и овладяват конкуренцията между децата в семейството;

7.4.3. родителите не правят сравнение между децата;

7.4.4. родителите разбират нормалните (закономерните) прояви на ревност у собстве-
ните си деца и са готови да ги приемат и отреагират по подходящ начин.

За приемни родители и осиновители

7.4.5. родителите информират биологичните деца за историята на приемното дете и 
за целите на настаняването;

7.4.6. родителите информират биологичните деца за това какво се очаква от тях по 
отношение на детето;
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7.4.7. родителите не натоварват биологичните деца с родителски (и контролиращи) 
функции спрямо приемното дете;

7.4.8. родителите информират биологичните деца за достъп до социални услуги, свър-
зани с приемната грижа в семейството им.

7.5. Семейни отношения и отношения с приятели и общност
 Родителите създават условия за това, детето да развива социални контакти и 

своя собствена приятелска группа

Очакван резултат:
Детето създава, поддържа и се развива в своя среда.

 
7.5.1. родителите насърчават и предоставят възможности детето да има и поддържа 

приятелства;

7.5.2. родителите организират празници, на които се канят приятели на детето;

7.5.3. родителите дават свобода и уважават времето, което детето прекарва извън 
семейството.

Работа с област Отношения в семейството. 

Връзка със сигурната семейна среда – основно послание:

Детето се учи от отношенията между хората, с които живее. Когато има уважение 
в семейството, искреност и справедливи отношения между членовете му, детето се иденти-
фицира с тези отношения и ги проявява по-късно в живота си. Откритостта в отношенията, 
споделянето, дава сигурност на детето, че е част от семейството, че успехите и труд-
ностите са част от ежедневието. Подобна откритост дава сигурност на детето, че не е 
само и че учи от опита на най-близките си. 

Пример за представяне на тази област пред родители:

Начините, по които общуваме в ежедневието в семейството са най-важните за де-
тето. Семейните отношения развиват детето, някои го тревожат. Да разбира тези от-
ношения за детето е много важно. Когато това не се случва, то си задава много въпроси.

Въпроси, които бихте могли да зададете в тази област са:

Вие винаги идвате навреме, как се справяте с това? Кой подготвя децата за тази 
среща? 

Вие гледате телевизия всяка вечер. Кои са ви любимите предавания? Как се разбира-
те какво да гледате?

Към детето: Кое ти помага, когато баща ти и майка ти често мълчат и се сърдят 
един на друг? 

Някои предизвикателства 

Когато има насилие в семейството. 

Специалистът е добре да изучи как се справят членовете на семейството с риско-
вете, на които то ги подлага? Необходимо е бързо да се направи преценка, кои са най-опас-
ните моменти. Позитивният фокус в никакъв случай не пренебрегва риска. 

Когато отношенията между родителите са лоши. 

Специалистът трябва да прецени предварително дали си струва да се кани де-
тето, ако родителите не са способни да разграничат ролята на родител от ролята на 
съпруг или съпруга.

Когато родителите хранят дълбоки разочарования и нямат капацитет да мислят за 
силни страни. 

Специалистът трябва да изслуша историята такава, каквато е без да прекъсва и 
без да се опитва да остава „верен на метода”. Методът има за цел да развие отношения, 
които са основани на зачитане и разбиране. Позитивният фокус не романтизира пробле-
мите и не омаловажава страданията на хората. Те трябва да се чуят и разберат. 
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8. Стъпки за прилагане на Насоките

Тази част на текста представя процеса на прилагане на Насоките и предизвика-
телствата в този процес. Представени са примери и въпроси от практиката. Стъпките 
следват етапите на работа по случаи, описани от Лорънс Шулман в книгата му „Умения 
за оказване на помощ на индивиди, семейства, групи, общности.”

стъпките са:

8.1. Настройване към случая. 

Този етап подготвя специалиста за провеждане на работата със семейството 
преди влизането му в него за прилагане на Насоките. Това включва:

8.1.1. Запознаване с:

 информация за случая;
 капацитета на родителя;
 рисковете за детето;
 капацитета на детето/децата; 
 използваните интервенции и резултатите от тях;
 отговорността на други специалисти по случая;
 оценка на съпротивите на семейството към интервенции 
  и начини за справяне с тях;
 формулировка на случая;
 изграждане на план за начален контакт;
 избор на място за провеждане на началния контакт.

8.1.2. Взимане на решение за екип по прилагане на Насоките. Това става чрез ре-
флексия в екипа за избор на водещ на интервюто по Насоките. Този избор се 
ръководи от това, доколко опитът за работа по този случай е създал дове-
рие, което може да стане база за прилагане на Насоките или е необходима 
смяна на водещия на случая. 

8.2. Предварителна подготовка на семейството за прилагане на Насоките.

8.2.1. Изясняване на  причините  за  включването на  семейството в  работата на 
системата за закрила;

Пример:

Здравейте, благодаря ви, че ме приемате, въпреки заетостта 
си и можете да ми отделите време. Както знаете, тук съм, за да ви 
помогна да решите как да се справите със съпруга си, който не дава 
мира на всички вас. Той плаши децата и това, всъщност, е поводът, по 
който ОЗД се тревожи за тях. Буди ги, удря ги, идва пил, води чужди 
хора... Това е трудна ситуация, която продължава да ви тормози много 
време. Въпросът е, можем ли да измислим нещо заедно и да направим 
нещо, което да донесе успокоение на вас и на децата?

8.2.2. Представяне на Насоките и техния смисъл на семейството и на детето;

Пример:

Това е един добър начин, който ще ни помогне да мислим и ра-
ботим заедно за това как силните страни и нещата, с които се спра-
вяш и си успешен в отношението с детето, ще ти помогне да решиш 
затрудненията. 

 Той ни помага да разберем какво помага на хората да преодоля-
ват трудности, да решават проблеми, защото точно тези умения ще 
помогнат  да се чувствате по-спокойни и по-сигурни. Защото, както 
знаете, несигурността ни вреди, стресът ни пречи да се занимаваме 
с неща, които обичаме ... и така, това е един модел, който помага да 
се почувстваме по-добре, по сигурни...

8.2.3. Поставяне на задачи на семейството за начините, по които то може да се 
запознае с Насоките. Изясняване на съдържанието на Насоките;

Тук специалистът трябва да прецени каква е дозата, която може да 
представи на семейството – колко време може семейството да отдели, ка-
къв е езикът, на който трябва да се говори, как да се поддържа интереса на 
семейството. Един начин да се направи тази преценка е самият специалист 
да следи собствените си усещания в процеса. ако се почувства уморен или 
объркан  при  представянето  на  Насоките,  добър  изход  е  да  попита  семей-
ството дали то разбира, дали следи разговора, дали има време, дали не иска 
само да се запознае с Насоките и др.

8.2.4. Запознаване на детето с Насоките;

Отново  специалистът трябва  да  прецени  как  да  представи  на  де-
тето Насоките. Има материали, специално подготвени за това, но в личен 
контакт е също добре. Специалистът трябва да мисли за възрастта на де-
тето, за езика, на който трябва да говори, как да се поддържа интереса на 
семейството. Един начин да се направи тази преценка е да се пита детето, 
но и родителите дали детето разбира разговора.

8.2.5. Организиране на среща, на която да присъстват родителите и детето 
(децата);

Най-добре  е  да  се  пита  семейството  как  да  се  организира такава 
среща. ако семейството не иска или не може да направи това, специалис-
тът може да поеме отговорността по организиране на срещата. Той трябва 
да информира семейството за предстоящата работа. Важно е да се даде 
време за изясняване на целите. Един подход би бил специалистът да следва 
Насоките в частта им „правила”, т.е. да запознае семейството с процеса на 
прилагане на Насоките и да обясни защо то се прави при определени правила.

В семейство с повече от едно дете трудно успява да се държи фокуса 
върху двете деца. По-удачен вариант за някои би бил родителят да преминава 
с всяко едно дете поотделно през областите.



44 45

8.3. Договаряне със семейството 

8.3.1. Изясняване на целта на работата;

Пример:

С.Р.: В няколко срещи от по един час ще започнем да мислим 
за това, кое правите най-добре като родител, така, че детето да се 
чувства много добре вкъщи, но и навън. Например, аз научих, че с ча-
сове можете да седите до него, за да проверявате дали си е написал 
домашните, дали учи... Така ли е ?

Майката: Да, наистина седя с часове... и нищо не става...

С.Р.: Стояне, разкажи как това ти помага, че майка ти седи до 
теб всеки ден да ти помага?

Стоян: Много е досадно...

С.Р.: ... като че ли не помага много... би ли искал сам да учиш?

Стоян: ... не мога сам да уча..., няма да уча, ако съм сам...

С.Р.: ... изглежда, че седенето до теб все пак те кара да учиш... 
а това важно ли е за вас двамата, да успее Стоян в училище. В какво си 
най-добър? По всички ли предмети майка ти седи до теб?

8.3.2. Изясняване на очакванията на участниците;

С.Р.: Това, което направихме преди малко показва, че и двама-
та – искате Стоян да успее в ученето и макар, че е досадно и отнема 
много време, това не ви отказва от целта. А това показва, че и два-
мата имате желание за успех и сте много упорити... точно това ще 
правим и ако има неща, за които искате да говорим – да се похвалите 
с нещо или да промените нещо, ще мислим заедно. Знам, че сте чели 
тази детелина и сигурно имате много идеи за какво можем да говорим. 
Важна задача е да мислим как тази упоритост да ни помогне с решава-
не на въпроса с татко ти...

Стоян: Не знам как ще помогне. Толкова сме опитвали....

С.Р.: Следващия път ще говорим за това, непременно. Мислите 
ли, че съпругът Ви може да участва в разговора?

8.3.3. Изясняване на отговорността на социалния работник;

8.3.4. Изясняване на отговорността на семейството – родители и дете;

8.3.5. Изясняване на времевите граници на работата;

Пример:

Моята задача е да съм тук в определеното от нас време, 
да помагам да мислим заедно, да откриваме решения и да дейст-
ваме. Аз съм във връзка с ОЗД, за да знаят те, че няма голям риск, 
но всички ние трябва да намалим опасностите от насилие за Вас 
и за детето. Това е най-важно, защото и ученето трудно върви, 
ако детето и Вие се чувствате неспокойни. Вниманието е другаде. 
Както и днес, и вашата задача е да сте тук и да мислим заедно. Ще 
се виждаме редовно – два пъти седмично. През останалото време, 
ако има проблем, съм на линия...  

8.4. работа по Насоките 

Долният текст е пожелателен. Той представя в хронологичен ред какво би могло 
да се направи, за да представи пред специалиста логиката на прилагане на Насоките. 

По-често тази хронология е трудно да се спази. Как специалистът ще работи с 
Насоките ще зависи от неговите предпочитания, стил, връзка с родителите. 

Обратната връзка на специалисти, прилагали Насоките е, че е по-ясно, когато се 
работи по области, които се договарят предварително със семейството.

8.4.1. Социалният работник представя диаграмата и обяснява на родителите, че 
това са области, които формират чувството за сигурност на детето; 

8.4.2. Изяснява се защо сигурността на детето е важна за неговото развитие. 
Социалният работник дава достатъчно време за разговор по темите и връз-
ката им с чувството на сигурност на детето;

8.4.3. Социалният работник кани семейството да избере 2 или 3 области, в които 
то се чувства успешно и да оцени «капацитета» си по скала от 1-10 ;

8.4.4. Социалният работник кани семейството да посочи 2-3 области, в които то 
има намерения да стане по-добро, като оценява капацитета си по същата 
скала;

8.4.5. След идентифициране на областите, се разработва план за повишаване на 
капацитета на родителите в съответните области. 

Всъщност, горната стъпка е само и единствено една рамка. По-важно е да се чуе 
семейството и да се прави рефлексия с него по темите на Насоките. Специалист, споде-
ля по-долу неговия опит от прилагане на Насоките:

...  усещах,  че  най-важното  е  да  слушам.  Чувствах  се  освободена  от  позицията 
на „експерт“, който трябва да взема решения и даде на семейството предписания; бях 
спокойна да  питам  „ти  какво мислиш?...  какво ти се  иска  да  направиш?...“ родителите 
имаха  отговорите.  Необходимо  им  е  пространство  за  разговор. Страхувах  се,  как ще 
се получи с участие на дете. В един от случаите се включи 5-годишно дете. Всъщност 
то назоваваше най-точно нещата – просто и ясно. Вярвам, че Насоките помагат като 
дават път към детето – за разговори по конкретни теми. Това помага и на родителя и 
на професионалиста. »
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9. Работа в екип с представители на здравни, 
 образователни и социални услуги. 

Важно е специалисти от горните сектори да разберат смисъла на Насоките, тех-
ния фокус върху силните страни. Това е трудно, тъй като вие, специалистите по „детски 
права”, сте първите, които въвеждате този нов начин на мислене и практика. 

работата ви с други професионалисти може да включи следните стъпки: 

9.1. Запознаване с работата по Насоките;

9.2. Подготовка на документация;

9.3. Договаряне на работата по Насоките с представители на други организации;

10. Приключване на случая 

Приключването на работата по случая е ритуал. Неговата роля е да покаже, че 
целите на работата са изпълнени и семейството може да се справи само. Приключването 
включва получаване на обратна връзка както от семейството, така и от специалиста. 
Тази обратна връзка има за цел да обобщи и затвърди постигнатото.

Приключването е добре да завърши с уверението, че услугата винаги ще е на раз-
положение на родителите и на децата. 

Обичайните стъпки са:

10.1. Получаване на обратна връзка от всички участници; 

10.2. Договаряне на възможност за възстановяване на контакта; 

10.3. Приключване на документацията по прилагане на Насоките  
и работата по случая. 

Пример от практиката за анализ

Задачи за упражнение към прилагащите Насоките

1. Открийте онези изречения на специалиста, в които той акцентира  
на силните страни.

2. определете областите, по които се работи в тази среща.

3. Отговорете на въпроса – в каква степен този разговор прави оценка на случая 
и в каква степен е интервенция? 

4. Как бихте подготвили среща с момчето?

5. Как бихте планирали работата с него и със семейството?

6. Представете си, че семейството е определило, че е най-силно в област „иден-
титет”. Как ще ги конфронтирате?

7. разиграйте интервю с това семейство като включите детето.

Случаят на семейство Б.

Семейството се състои от майка Елка на 51 г., баща Стоян на 50 г. и дете Виктор 
на 12 г. родителите са осиновили сина си, когато той е бил на 7 г. Преди осиновяването 
детето е живяло в дом, а непосредствено преди осиновяването, два-три месеца в прием-
но семейство. През цялото време в малък град. 

 Бочеви живеят в София и попадат в Център за обществена подкрепа по повод от-
каза на Виктор да се подготвя за училище и системното нарушаване на правилата в учи-
лище. Вкъщи детето е на моменти – понякога хленчи за най-малкото, не спазва правилата 
за вечерен час, понякога обижда родителите си, но обича да се включва в домакинската 
работа, като помага при приготвянето на храната и при приготвянето на зимнина. Елка 
и Стоян споделят, че има подобрение във взаимоотношенията със сина им по време на 
лятната ваканция. За настоящата учебна година по желание на детето то е преместено 
в едно от елитните училища в София. Със започване на новата учебна година момчето 
отново започва да се държи зле – както в училище, така и вкъщи.

срещата:

родителите отново само се оплакват. 
Т: разбирам, че Виктор отново ви безпокои с поведението си. Спом-

ням си, че синът ви се включваше в домакинската работа. Това продължава 
ли да се случва?

Бащата: О, той много обича. 
Майката: Добре, че поне в това се включва. 
Т: разкажете ми как започва и протича една такава ситуация, в коя-

то Виктор се включва в приготвянето на вечеря например. 
Б: Той сам влиза в кухнята при майка си.
М: Пита ме „аз какво да правя?” и аз му предлагам да мие моркови 

или картофи, да ги реже. 
Б: Той с всичко е готов да помага и даже тогава ми позволява да му 

показвам, например как да борави с ножа, за да е по-безопасно.
М: Изобщо като нас няма, чувстваме се като истинско семейство. 

ама за други неща не иска да ни чуе – мълчи или хленчи, а понякога пак ни 
обижда особено като става дума за училище.

Т: Как си обяснявате тази разлика във Виктор – когато става дума 
за домакинска работа е сговорчив и ви слуша, а като става дума за учили-
ще – не ви слуша и ви се ядосва. 

М: ами то добре, че поне за едно нещо ни слуша ама все пак трябва 
да завърши поне средно.

Б: ами да, как ще се оправя без образование.
Т: Как си обяснявате тази разлика в отношението на Виктор? 
М: ами той е домошар, а и е с нас, и не знам, нали и за ученето пред-

лагаме да му помагаме. 
Т: а вие как си обяснявате разликата? /към бащата/
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Б: Е, той сега е в ново училище, със строги правила не е като пред-
ното. а и тук са по-големи изискванията за ученето. 

Т: Казвате ли, че си давате сметка, че му е трудно?
И двамата в един глас: Ооо, със сигурност. Нали затова искаме да 

му помагаме, а той - не иска да ни чуе. 
Т: Казвали ли сте му, че разбирате, че му е трудно.
Б: Питам го какво става в училище, искаш ли нещо да помагаме?
М: Той се сърди блъска и излиза. 
Т: Как мислите, че се чувства в това училище? 
М: Вероятно се чувства несправящ се. То, това училище е такава 

непозната среда за него. 
Т: Виждате ли нещо общо със ситуацията вкъщи, когато е с вас и 

приготвяте вечеря.
Б: То в училището е като в казарма. В сравнение с предния му живот 

вероятно се чувства като чужденец
Т: Казвали ли сте му всичко това, което току що казахте на мен, 

че  го разбирате как е  за  него новото  училище и  че  го разбирате как  се 
чувства?

М: Е, не специално да сме говорили за това.
Т: Оттам, откъдето идва Виктор смятате ли, че образованието е 

било такава ценност, както тук в големия град?
М: В никакъв случай. Но той пожела да се премести. 
Т: Мисля си, как бихте могли да ползвате добрите взаимоотношения 

със сина ви, които имате докато приготвяте вечерята и ги пренесете в 
ситуации, в които става дума за учене.

М: ами то, не ни е лошо детето и не е просто. Освен да опитаме да 
разговаряме с него за училище, докато готвим, но като започнем с това да 
му кажем, че подозираме как се чувства…

Б: ами да, то не е задължително да остане в това училище. Пък ще 
търсим, някакъв среден вариант между предното и сегашното, някъде, къ-
дето ще се чувства по в свои води. 

Пример от практиката за анализ

Задачи за упражнение към прилагащите Насоките

1. Продължете разговора и се опитайте да използвате силните страни в решаване 
на обявения проблем.

2. определете всички области, по които се работи в тази среща.
3. Как можете да включите майката?
4. Как бихте планирали следващата среща? По коя област бихте работили?
5. Как бихте въвели темата „правила” в работата?
6. разиграйте интервю с това семейство като включите бащата.

Прилагане на насоките в работа със семейство 
по област „Отношения в семейството“

Кратко представяне на семейството и заявката

Дете: момиче на 6 години

Майка: на 30 г.

родителите са разведени. Насочени са за консултиране в ЦОП от ОЗД по повод 
спорове, свързани с родителските права. Детето живее с майката и нейните родители. 
Бащата живее в същото населено място. Детето поддържа редовни контакти с него. При 
стартиране на работата със семейството е направена обстойна оценка на заявката. 
От нея става ясно, че родителите имат очаквания ЦОП да се намеси в спора за упражня-
ването на родителските права по отношение на детето. След като става ясно, че това 
не е фокус на работата на ЦОП, бащата категорично отказва последваща подкрепа. Май-
ката заявява нужда от подкрепа по отношение комуникацията с детето, справяне с чув-
ствата и приемане на раздялата между родителите си. Със семейството е работено по 
областите: всекидневни грижи; чувства и правила. По време на тази работа става ясно, 
че в живота на детето има много възрастни и понякога тя е объркана относно тяхната 
роля по отношение на нея. Затова майката дава заявка да поработят върху отношенията 
в семейството.

Част от диалог по време на сесия:

работим с историята на Мечо „Фестивалът на звездите“. Тя е посветена на те-
мата от Насоките „Отношения в семейството“. Майката и детето са имали за задача да 
прочетат заедно приказката преди сесията. (Възможно е приказката да се прочете или 
разкаже в началото на сесията със Ср). Срещата се провежда в началото на годината, 
непосредствено след Коледните и Новогодишни празници.

СР към детето: Това е история за празниците в семейството на 
Мечо. Какво от техния празник ти хареса?

Дете: Че са заедно. Ние тримата не празнуваме заедно (има предвид 
мама, тати и тя).

Майката: Но пак празнуваме, нали… Когато беше на Коледа с тати, 
баба и дядо, какво ти хареса?

Дете: Исках и ти да си там. ама беше много хубаво. Играх си с а и 
Б (братовчеди). Имаше много гости и играхме хоро. Всички заедно – и голе-
мите и децата.

СР: Като хорото на Мечо от фестивала на звездите?
Дете: Да, ама не бяхме в гората, а в двора на дядо. Чичо Х се напи 

и спъваше хорото и много се смяхме. Татко каза, че големите също правят 
грешки (като чичо Х сега). После имаше фойерверки.

Майката: Виждаш ли, ти имаше два празника. Помниш ли предишна-
та вечер, когато бяхме с баба, дядо и леля…

Дете: Бъдни вечер и имаше питка с пара. И дядо разказваше как до-
шъл на село, оженил се за баба и направил къща…

СР: Значи и твоето семейство празнува като това на Мечо – съби-
рате се заедно, говорите си, забавлявате се заедно, има гости.

Дете: ама в приказката на Мечо има магия. Защото си имат звезди 
с имена…

СР: а ти знаеш ли историята на вълшебството на Коледа – празника 
на нас човеците?...

Дете: ами сурвакаме и ни дават парички…
Майка: Може би е време да ти разкажа тази история …
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Дете: Мечо се е родил в пещерата… аз къде се родих?... И ти ходиш 
ли често там като майката на Мечо или ходи баба, защото тя бере билки?

Майка: ти се роди в болница. децата се раждат в болници …
Дете: Татко там ли беше? Имах ли си легло като Х (братовчед), ко-

гато се родих? Имаше ли празник когато се роди Х?
Майка: Беше различно. Но беше много специален и хубав ден. И тат-

ко беше там. Май е време и за тази история…

11. Проблеми при приложението на модела:

Изброените проблеми са идентифицирани по време на прилагане на Насоките. Няма 
общоприето тяхно решение. Важно е подобни проблеми да бъдат дискутирани в екипите 
при подготовка на прилагащия Насоките да се срещне със семейството (ако предвари-
телната информация дава такива основания). 

11.1. работа с риска;

11.2. Екипна работа между услуги, ОЗД и клиенти;

11.3. Несъгласие между оценката на родителите за капацитета си и на социалния 
работник;

11.4. работа с недоброволни клиенти; 

11.5. При изследване на силните страни социалният работник има по-добър шанс 
да създаде връзка, в която да може да каже: „аз имам малко по-различна идея“. 
Той трябва да има умения за договаряне на това различие.

11.6. Ограничения на Насоките и метода на силните страни в социалната работа; 

11.7. Конфликтни области работата на мултидисциплинарни екипи; 

11.8. Насоките и темата на силните страни в конфликт с културата на медицин-
ския модел. Начини на справяне със съпротивите.

Заключение 

Насоките и приложенията за работа с тях представляват документ, отворен за 
промени. Това е така, защото авторите на Насоките, екипът на проекта, са наясно с 
това, че предизвикателствата към семействата и начините, по които те се справят с 
тях са резултат от контекста, в който живеят. Затова този текст се нарича „Насоки“. 
Той  ориентира  професионалистите,  но  не  ги  задължава.  Той  дава  примери,  в  които  се 
споделя, а не се налага опит.

Единственото изискване към професионалистите, което този текст има, е осъз-
наването, че всяко семейство има капацитет. Как да се открие и използва този капаци-
тет представлява път, а пътните знаци по него ще поставят клиентите и професиона-
листите заедно.
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