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Кои сме ние

Сдружение „Дете и пространство“ осъществява дейности, които це-
лят да предоставят подкрепа и надежда на деца в риск и на деца със спе-
цифични потребности и техните семейства. Дейностите на „Дете 
и пространство“ се стремят също да подобрят условията на живот 
и взаимоотношенията в обществото, така че всяко дете да може 
да има достъп до своите права. Чрез комплексни интердисциплинарни 
услуги и индивидуален подход ние създаваме за тези деца пространство за 
творчество и изява, за техните семейства – среда за подкрепа, споделяне и 
израстване, а за специалистите, работещи с деца – възможности за обмен 
на опит, за сътрудничество и изграждане на професионален капацитет. 

СъЗдаВане

сдружение „Дете и пространство“ възниква като резултат от работа-
та на изследователската интердисциплинарна лаборатория, създадена в 
рамките на френско-българския обучителен проект „Да растеш без роди-
тели“. Той беше, реализиран през 1998–2004 г. с подкрепата на „Лекари 
на света“ (Бордо, Франция), Фондация „развитие на детето и семейство-
то“ (България), на професионалната организация „интердисциплинарен 
център за детето“ (Бордо) и на Френския институт в софия. в проекта се 
включиха мултидисциплинарни екипи от всичките 32 дома за медико-со-
циални грижи в България и социални работници от 15 отдела за закрила 
на детето. 

Десетгодишното присъствие на „Лекари на света“ в България, из-
градените методи и връзки и изводите за необходимостта от реформа в 
системата на грижата за децата и семействата довежда до раждането на 
сдружението в сърцето на мрежа от професионалисти с натрупан опит в 
работата с деца в риск и техните семейства.

ВиЗиЯ

ние вярваме, че:
  да си различен не е недостатък, а предимство и възможност;
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  всеки човек е личност с достойнство и трябва да бъде ценен и ува-
жаван;

  всеки човек трябва да има своя шанс да се развива, да се радва на 
живота и да достигне пълния си потенциал.

МиСиЯ

ние откриваме красотата на различието, възприемаме го като изнена-
да, придаваме значение на неговата уникалност и отваряме пространство 
за развитие. 

ние сме тук, за да повишим благосъстоянието на децата и младежите 
от уязвимите групи в България в областта на здравеопазването, образова-
нието и социалното включване.

ние сме тук, за да подпомагаме и придружаваме професионалистите, 
работещи директно с деца с прояви на психично страдание.

ОБЛаСТи на раБОТа

  развитие и подкрепа на интердисциплинарния подход и междуин-
ституционалното сътрудничество в областта на работата с деца;

  организиране и провеждане на тематични обучения, конференции 
и семинари и разработване и разпространение на информационни 
и методически материали;

  развитие на услугите за подкрепа, консултиране, социална интегра-
ция на деца в риск и деца със специфични потребности;

  повишаване на професионалните умения на специалистите и ка-
чеството на грижа;

  разработване и реализиране на програми за професионално обуче-
ние на специалистите в областта на грижа за децата;

  предоставяне на индивидуални и групови супервизии на екипи от 
специализирани институции и центрове;

  разработване и реализиране на програми и услуги за деца в риск, 
деца със специфични потребности и техните семейства;

  разработване и реализиране на програми и услуги за ранна интер-
венция и намаляване на риска от изоставяне, превенция на насили-
ето спрямо и между деца, превенция на социалното изключване;

  подкрепа на реформата в областта на грижите за деца в България.
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УПраВЛЯВани УСЛУГи

 1) Четири центъра за настаняване от семеен тип: два в русе (от 
2009) и два в София (от 2011) – в Слатина и в Люлин, където 
са настанени 24 деца с увреждания, включително деца от Дома в 
могилино.

 2) Център за социална рехабилитация и интеграция „детски 
кът за развитие“, русе (от 2009), иновативана, интегрирана 
здравно-социална услуга, насочена към деца с проблеми в пси-
хичното развитие и техните семейства, и към деца, отглеждани в 
специализирани институции – с капацитет 20 деца и родители. 
от началото на съществуването си Центърът е помогнал на 293 
деца и 274 родители.

 3) дневен център за деца с увреждания – седмична грижа в 
гр. русе (Център за ранна интервенция за новородени и мал-
ки деца с увреждания и ниско тегло и родителите им), чиято 
работа е насочена към подкрепа на родители на новородени и 
малки деца с увреждания и ниско тегло и предотвратяването на 
тяхното изоставяне и институционализиране – с капацитет 10 
деца и родители. За последната година в Центъра са получили 
подкрепа 46 деца и техните родители.

 4) дневен център за деца с увреждания – седмична грижа 
„Мечо Пух“ в гр. русе. Услугата е предназначена за деца от 3 
до 16 години с двигателни, зрителни, ментални и множествени 
увреждания и техните семейства от община русе. Капацитет: 20 
деца.

 5) дневен център за младежи с увреждания в гр. русе. Услугата 
е насочена към млади хора с увреждания, навършили 18 години, 
които се нуждаят от работа със специалисти за разширяване на 
възможностите им за социално включване, и към техните се-
мейства от община русе. Капацитет: 25 младежи.

 6) Комплекс за социални услуги – с. дълбок дол, общ. Троян. 
Комплексът включва: Център за настаняване от семеен тип, За-
щитено жилище и Дневен център за възрастни с увреждания. 
Услугите се ползват от 14 деца; 10 младежи с увреждания от се-
мейства и 6 младежи, които живеят в Защитеното жилище.
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 7) Център за психологическа подкрепа за деца и семейства и 
синя стая – гр. Сливен, с финансовата подкрепа на Уницеф, 
България, и съдействието на община сливен. Капацитетът на 
услугата е 40 случая на деца и семейства.

 8) Център за ранна интервенция на уврежданията – гр. Шумен, 
създаден в рамките на проект „социално включване“, който се 
осъществява от мТсп в сътрудничество с общините и финан-
сиране от световна банка. 

Членовете на сдружението са специалисти от различни професии в 
областта на грижата и услугите за деца: лекари, психолози, психиатри, со-
циални работници, логопеди, педагози, кинезитерапевти и др., с практи-
чески опит в социално-психологическата работа с деца в социални инсти-
туции, деца в риск, деца с проблеми в развитието и деца в неравностойно 
социално положение (клинично наблюдение, терапевтични ателиета и 
други методи, индивидуализиращи грижата), както и с опит като експер-
ти и обучители в областта на грижите за деца. създадената интердисци-
плинарна мрежа дава възможност за цялостно отговаряне на нуждите на 
потребителите, за професионална подкрепа, гъвкавост и адекватност в 
работата по всеки конкретен случай.

сдружение „Дете и пространство“ участва и осъществява проекти, 
насочени към подкрепата на деца, семейства и професионалисти, рабо-
тещи в социалната, образователната и здравната сфера и в системата на 
правосъдието и правораздаването. в проектната дейност на организаци-
ята на преден план е опитът на специалистите по отношение на разпозна-
ването и придружаването на деца и родители с психическо страдание. ето 
някои от проектите с принос на национално ниво:
  проект: „визия за семейна политика в подкрепа на децата и се-

мействата в България“, финансиран от програма за подкрепа на 
нпо в България по Финансовия механизъм на еип 2009–2014 г., 
с продължителност 18 месеца (31.10.2014–01.05.2016). проектът 
се осъществява в партньорство с националната мрежа за децата и 
института за изследване на населението и човека – Бан; 

  проект: „подготовка и подкрепа за самостоятелен и пълноценен 
живот на свобода“, финансиран по програма BG 15 „Корекционни 
услуги, вклучително без прилагане на мерки за задържане“ на нор-
вежкия финансов механизъм 2009–2014, с продължителност: 12 
месеца (12.03.2015–12.03.2016).
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  проект: „Как да слушаме, разговаряме и играем с детето“, финанси-
ран от Фондация „OAK“ през 2012 г., с продължителност 12 месеца 
(01.09.2013–31.09.2014).

  придружаване чрез въвеждащи, надграждащи обучения и суперви-
зии на екипите на семейно-консултативните центрове от Шумен, 
велики преслав и нови пазар и на патронажните сестри от цен-
тровете за майчино и детско здраве в Шумен и сливен, създадени в 
рамките на проекти на УниЦеФ като нови алтернативни и мобил-
ни услуги (2011–2015).

ОБУЧениЯ

Надграждащо и продължаващо обучение – 
Клинична програма „Детето и неговите симптоми“

от 2005 година досега сдружение „Дете и пространство“ съвместно 
с Българското общество за лаканианска психонализа (наследник на Гру-
пата на Фройдистко поле в България и асоцииран член на новата лакани-
анска школа) и в партньорство с интердисциплинарния център за детето 
(CIEN), Франция, осъществява програма „Детето и неговите симптоми“ 
за надграждащо и продължаващо обучение с клинична ориентация. в 
последните шест години партньор на програмата е също така и меди-
ко-педагогическият институт „Куртил“ – Белгия. Това е специализирана 
институция за деца, юноши и младежи с проблеми в психичното здраве 
и един от основателите на RI3 – международна мрежа от институции за 
деца към Фройдистко поле. 

програмата е отворена за всички професионалисти, които си задават 
въпроси при срещите си с децата, с които работят, и с техните родители 
и които имат желание да представят случаи. Това са хора с различни про-
фесии: социални работници, психолози, учители, логопеди, психиатри, 
педиатри от цялата страна.

в програмата са участвали представители на повече от 90 различни 
социални услуги и институции, които са представили над 120 случая. Това 
са историите на деца и младежи, проявяващи по различен начин своето 
психично страдание, които са етикетирани в досиетата и оценките си като 
„умствено изостанали“, „делинквентни“, „асоциални“ и имат нужда от раз-
личен подход и нов тип грижа в техен най-добър интерес и в подкрепа на 
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включването им в живота на общността. програмата, доказала своята по-
лезност и устойчивост, намира особена приложимост за специалистите, 
които са ангажирани в процеса на деинституционализация на грижите за 
деца в България. 

Център за професионално обучение

Учебната дейност на сдружение „Дете и пространство“ е лицензира-
на като Център за професионално обучение от национална агенция за 
професионално обучение и образование. Центърът предлага обучения за 
придобиване на степен на професионална квалификация за професии:
  професия „сътрудник социални дейности“ (код 762020): специ-

алност „социална работа с деца и семейства в риск“ (код 7620201, 
III степен на квалификация) и специалност „социална работа с деца 
и възрастни с увреждания и хронични заболявания“ (код 7620202, 
III степен на квалификация);

  професия „помощник-възпитател“ (код 762030): специалност 
„помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ 
(код 7620301, III степен на квалификация);

  професия „социален асистент“ (код 762040): специалност „под-
помагане на деца“ (код 7620401, II степен на квалификация) и спе-
циалност „подпомагане на възрастни“ (код 7620402, II степен на 
квалификация).

въз основа на многогодишния си клиничен опит специалистите от 
сдружение „Дете и пространство“ предлагат обучения, структурирани в 
модули, които включват представяне на теоретична рамка през опита от 
прилагането им в клиничната практика и интерактивни методи на рабо-
та, които дават на участниците практически умения за директна работа 
с хора. в обученията се предава опитът на специалистите по отношение 
на разбирането и разпознаването на психичното страдание, „работата за-
едно“, ранното детско развитие и придружаването на семейството като 
социална структура и институция. обученията на сдружение „Дете и 
пространство“ имат клинична насоченост и са ориентирани от прилож-
ната психоанализа и учението на френския психоаналитик Жак Лакан.

Теми, застъпени в обученията на сдружение „Дете и пространство“, 
са: ранно детско развитие, връзката с езика и тялото на детето в предучи-
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лищна и начална училищна възраст, Корените на агресивността и детски-
те страхове, прояви на психично страдание при детето в ранна и предучи-
лищна възраст и последиците, които оставят върху психиката и развитието 
на детето, семейството като социална структура, Функцията на майката 
и функцията на бащата, Задачи и предизвикателства на юношеството, Те-
рапевтични ателиета, разпознаване на психичното страдание у детето и 
методи на работа, симптомът като проява на психично страдание, при-
дружаване на детето/юношата в ежедневната работа на специалистите в 
социалната, образователната и здравната система, „работа заедно“ и екип-
на работа.

по време на обученията се използват различни методи – презента-
ции, видеоматериали, ателие „писане“, работа с художествен и с научен 
текст; работа по случаи в малки групи; интерактивни и преживелищни 
методи на работа.

през 2015 година са проведени над 40 обучения в различни градове на 
България (софия, пловдив, русе, Шумен, нови пазар, велики преслав, 
сливен, варна, враца, севлиево, Кюстендил и др.). в рамките на една го-
дина са подкрепени над 400 професионалисти, работещи в социалната, 
образователната и здравната сфера.

СУПерВиЗии

сдружение „Дете и пространство“ предоставя индивидуална и гру-
пова супервизия, професионално консултиране, консултиране по случай 
в областта на детското развитие, на работата с деца и младежи в риск и 
със затруднения в социалните връзки, с техните родители и близки. през 
2015 година са осъществени над 140 индивидуални супервизии и над 50 
групови супервизии.
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КаКво правим

ЦенТър За СОЦиаЛна реХаБиЛиТаЦиЯ и 
инТеГраЦиЯ „деТСКи КъТ За раЗВиТие“ – Гр. рУСе

„Детски кът за развитие“ е първата в България интегрирана здравно-
социална услуга за деца и юноши с проблеми в психичното развитие и 
симптоми на психично страдание и техните семейства. Услугата им позво-
лява да получат безплатно специализирана терапевтична помощ и психо-
логична подкрепа. Терапевтичната работа с деца и юноши е ориентирана 
от приложната психоанализа и създава пространство, в което те могат да 
се срещат и да развиват уменията си за общуване и връзка с другия, като се 
използват лечебните свойства на естественото детско творчество в игра-
та, музиката, движението, рисуването, моделирането, конструирането, в 
което могат да „изобретяват“ своите начини за „лекуване“ на страдание-
то си. също така се отваря и пространство за техните семейства – прос-
транство, където те могат да разположат своите трудности и да изследват 
ефективни начини за справяне с емоционалното напрежение, така че се-
мейството пълноценно да изпълнява ролята си на най-важна среда за раз-
витието и благополучието на всяко дете. в „детския кът“ екипът се среща 
с уникалността на всеки индивид и се грижи за това да окаже гостоприем-
ство на различието, да партнира на детето и юношата в изграждането на 
собствени, уникални опори за справяне. (снимка 1)

ЦСри „ЦенТър За ПСиХОЛОГиЧеСКа ПОдКреПа За 
деЦа и СеМеЙСТВа“ – Гр. СЛиВен 

Услугата предоставя възможност на деца с прояви на психично стра-
дание, което се изявява чрез асоциално поведение и поведение на кон-
фликт със закона, както и на техните близки, да получат безплатно спе-
циализирана терапевтична помощ и психологична подкрепа. работата на 
екипа на Центъра е ориентирана от стремежа да отвори едно свободно 
пространство за децата в конфликт със закона, за децата в риск и техните 
семейства – подкрепящо пространство, където техните трудности да бъ-
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дат посрещнати. в терапевтичната работа децата срещат едни партньори 
в създаването на своите лични изобретения за справяне с онова, което им 
е непоносимо, заплашващо и прекомерно, и така се намаляват рисковете, 
водещи до социалното им изключване и изолация. Това се осъществява 
с помощта на терапевтични и образователни ателиета, мобилна работа с 
деца и родители, чрез организиране на изнесени ателиета и групова рабо-
та. в Центъра за психологическа подкрепа се намира и „синята стая“, коя-
то е специализирано помещение за щадящо изслушване на деца, жертви 
или свидетели на престъпления, както и на такива, които участват в съдеб-
ни или административни процедури. Чрез „синята стая“ се цели избягва-
нето на допълнително травмиране на детето в процеса на разследване и 
правораздаване, както и защита на правата и интересите му. (снимка 2)

ЦнСТ 2 и ЦнСТ „ВЯра“ – Гр. рУСе

Центровете за настаняване от семеен тип са резидентна социална 
услуга, при която малка група деца и младежи живеят в среда, близка до се-
мейната – те ходят на училище, имат съседи, играят и се срещат с приятели 
в квартала, ходят на летни лагери. екип от детегледачки, кинезитерапевт 
и специален педагог се грижат за децата и младежите, като всяко от тях 
привнася своята собствена уникалност, своето различие, таланти, интере-
си, своята цветност към живота в къщите. екипите се стремят да осигурят 
на децата уют, сигурност и разбиране по пътя на тяхното порастване. Де-
цата и юношите посещават Център за психологическа подкрепа „Детски 
кът за развитие“, където срещат партньори в изследването на това, което 
ги вълнува, и в справянето с това, което е непоносимо за тях. Там децата 
и младежите имат пространство, където могат да бъдат весели, смели, да 
имат приятели, там могат да опознават и да изявяват себе си, да творят, да 
бъдат спонтанни, да търсят и да откриват. (снимка 3, снимка 4)

денеВен ЦенТър За деЦа С УВрежданиЯ – СедМиЧна 
Грижа „ранна инТерВенЦиЯ“ – Гр. рУСе

Дневният център за деца с увреждания – седмична грижа е уникална 
за страната услуга, която е насочена към подкрепа на родители на новоро-
дени и малки деца с увреждания и ниско тегло и към предотвратяване на 
тяхното институционализиране. Дейностите на центъра включват ранна 
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интервенция; придружаване на родителите и лекарите при съобщаване за 
увреждането в родилния дом; посещение на двойката майка–новородено 
в родилния дом; прием и изготвяне на комплексна програма за ранна ин-
тервенция; подкрепа в създаването на емоционална връзка майка–бебе; 
психологично консултиране; ерготерапия; домашни посещения на ерго-
терапевт и рехабилитатор; психомоторно стимулиране и възстановяване; 
рехабилитационни и социални услуги. екипът на Центъра се ориентира 
в работата си от вярването, че началото на живота не се изчерпва само 
с биологичното раждане, а и с раждането на субекта, с посрещането на 
детето от възрастните в езика. Често за родителите е трудно да приемат 
разминаването в очакванията им за „идеалното“ дете и тяхното реално 
дете. в тези моменти е важно те да бъдат подкрепени и заедно да успеят 
да отворят пространство за истинското си дете, да окажат гостоприем-
ство на неговите различия и уникалност. Дневният център е място, къ-
дето родителите могат да разположат своите страхове, тревоги и надеж-
ди, пространство, където могат да се „срещнат“ с децата си, да се научат 
да бъдат техни партньори. в лицето на екипа децата срещат подкрепа в 
опознаването на света, в откриването на удоволствието от движението, от 
спонтанността, един добронамерен друг, който приема и оценява тяхната 
уникалност. (снимка 5)

денеВен ЦенТър За деЦа С УВрежданиЯ – СедМиЧна 
Грижа „МеЧО ПУХ“, Гр. рУСе

Дневният център за деца с увреждания – седмична грижа „мечо пух“, 
гр. русе представлява социална услуга, насочена към деца с двигателни, 
зрителни, слухови, ментални и множествени увреждания от 3 до 16-го-
дишна възраст, отглеждани в своите семейства или в социални услуги от 
резидентен тип. Клиничният подход в ДЦДУ – сГ „мечо пух“ предпола-
га заемането на определена позиция на възрастния, така че той да влезе в 
контакт и да работи не с диагнозата, а с индивидуалността на всяко дете. в 
контекста на дейности от сферата на изкуството, науката и бита на детето 
се отваря пространство, където с подкрепата на възрастните то със собст-
вените си темпове и по своя индивидуален начин да развива потенциала 
си. (снимка 6)
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денеВен ЦенТър За МЛадежи С УВрежданиЯ –  
Гр. рУСе

Дневният център за младежи с увреждания представлява място, къде-
то навършването на пълнолетие не изключва необходимостта от подкре-
па и в него младежи от 18 до 29-годишна възраст с двигателни, сетивни, 
ментални или множествени увреждания, които живеят в своите семейст-
ва или услуги от резидентен тип, могат да бъдат пълноценни членове на 
обществото. в Центъра се организират терапевтични ателиета, в които 
младежите могат да творят, да научават нови неща и да общуват, като са 
придружавани от екип от ерготерапевти, психолог, социален работник, 
кинезитерапевт. Клиничната работа се ориентира от убеждението, че 
няма готови решения, няма конвенции и общоприети норми. Затова еки-
път на Центъра се стреми да не знае вместо младежите, а да ги следва и да 
им партнира в изобретяването на свои собствени решения, които за всеки 
един са уникални. (снимка 7)

ЦенТър За ранна инТерВенЦиЯ на УВрежданиЯТа –  
Гр. ШУМен

Този център е създаден в рамките на проекта „социално включване“1. 
програмата за ранна интервенция на уврежданията е предназначена 
за бебета и малки деца от 0 до 6 години, които са в риск от развитие на 
увреждане или са с изоставане в някоя от областите на развитие – двига-
телна, познавателна, речева, социална, емоционална, както и за техните 
родители. в рамките на програмата се извършват домашни посещения 
от консултант по ранно детско развитие, консултации за най-подходяща 
терапия, разработване на план с дейности за развитие на детето, подкре-
па за кърмене, помощ за родителите и детето при прехода към ясла или 
детска градина. в програмата за ранна интервенция родители и профе-
сионалисти си партнират в търсенето на опори, в срещите си с това, ко-
ето е непоносимо и не може да бъде назовано. Центърът е място, където 
родителите могат да адресират своите тревоги и вълнения, където могат 
да говорят за децата си, да бъдат подкрепени в предизвикателството да бъ-

1 Този проект се осъществява от мТсп в сътрудничество с общините 
и с финансиране от световната банка.
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дат родители, място, където никой „не изисква“ от тях. Децата, заедно със 
своите родители, имат свободно пространство, където да се движат със 
собствен ритъм и посока, пространство, в което да се „срещат“ и в което 
заедно да изобретяват своята връзка, придружавани от екипа на Центъра. 
(снимка 8)

КОМПЛеКС За СОЦиаЛни УСЛУГи – дъЛБОК дОЛ

Комплексът осигурява социални услуги и подкрепа на 30 деца и мла-
дежи, които ползват трите услуги:
  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреж-

дания (ЦнсТДм) с капацитет 14 деца;
  Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 10 младе-

жи;
  Защитено жилище с капацитет 6 младежи.

Децата и младежите, настанени в ЦнсТДм, живеят в среда, близка 
до семейната, ходят ежедневно на училище, детска градина, имат прияте-
ли, съседи. в лицето на екипа те срещат партньори в предизвикателството 
да носят белезите на своето различие, заедно с тях се учат да си изграждат 
собствени опори за справяне със света, създават свой собствен, уникален 
почерк. в рамките на терапевтични ателиета по приложни дейности те 
изработват изделия от керамика, текстил, дърво, рисувано стъкло и др., 
усвояват умения и сръчности за моделиране и декориране на предмети и 
подходящи техники на изпълнение, основни цветови комбинации на де-
коративната композиция в приложното изкуство. Чрез изкуството децата 
и младежите не само развиват основни двигателни умения, концентрация, 
прецизност и точност на движенията, но и изобретяват свои начини да се 
справят със застрашаващия ги свят, да дозират това, което им е непоно-
симо, да се изразяват и да общуват. освен с изкуство децата и младежите 
обичат и спорта и всяка година вземат участие в параолимпийски игри за 
хора с увреждания – надбягване с инвалидни колички, хвърляне на гюле, 
тенис на маса, бадминтон, хвърляне на малка плътна топка, шахмат, тенис 
на маса, тенис на корт. (снимка 9)
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ЦнСТ СЛаТина и ЦнСТ ЛЮЛин – Гр. СОФиЯ

Центровете за настаняване от семеен тип са подкрепяща услуга за 
деца и младежи с увреждания и техните родители. Децата и младежите, 
настанени в центровете, живеят и порастват в среда, близка до семейната. 
Те посещават детска градина, прекрачват училищния праг, където срещат 
нови приятели, учат се и посрещат приключенията на живота, общуват с 
хората в квартала, създават връзки и приятелства. Те, както всички оста-
нали деца, ходят на екскурзии и лагери през ваканциите, посещават кул-
турни събития. на всеки рожден ден, имен ден и други лични празници 
са поканени родители и близки на детето. екипите на центровете създа-
ват пространство, в което децата и техните родители биват подкрепени в 
своята връзка, защото родителството не се приема за вроден инстинкт, а 
за важна функция, която се изгражда според индивидуалните различия на 
възрастните и децата. Като в едно семейство младият, сплотен и ентусиа-
зиран екип от специалисти върви по пътя на различието заедно с настане-
ните деца. вдъхновението и желанието за работа се събуждат у всяко дете, 
защото всички те носят своята уникалност, растат, учат се и не спират да 
ни изненадват. (снимка 10, снимка 11)
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в КаКво вярваме

ВЯрВаМе, Че нЯМа ГОТОВи ОТГОВОри, ЗащОТО 
ВСЯКО деТе е УниКаЛнО

в нашата практика ние имаме възможност да се срещаме с деца и мла-
дежи, чрез които се докосваме до различни проявления на психичното 
страдание, изразяващи се в разнообразни нарушения във връзката с други-
те и със собственото тяло. Голяма част от тях са лесно разпознаваеми като 
прояви на психично страдание, тъй като са насочени навън. става дума 
за действия като псуване, викане, блъскане, удряне, хвърляне, създаване 
на конфликти, прояви на повишено телесно напрежение, самонараняване 
и т.н. на практика е възможно тези прояви да бъдат сведени единствено 
до манипулативни стратегии, когнитивни ограничения, културни и дру-
ги особености, но по-детайлното вглеждане в тях често разпознава про-
яви на психично страдание. натъкваме се и на по-маскирани прояви на 
психично страдание, които често могат да останат незабелязани. Това са 
различни форми на нарушения в храненето, нарушения в съня, тревожни 
мисли, обсебващи теми, разнообразни телесни оплаквания, затруднения 
при приемането на погледа, гласа и присъствието на другите, трудности 
при приемането на исканията към себе си и др. в действителност част от 
тези прояви донякъде могат да намерят съвсем логично обяснение в на-
рушението на соматичните функции, специфичните условия на живот, 
характеристиките на актуалната жизнена ситуация и др., но допълнител-
ният клиничен поглед ни насочва и към особености във връзката на детето 
със света и със себе си.

разбирането на същността на психичното страдание изисква да ос-
мислим важността на обстоятелството, че хората са говорещи същества 
и това има необратими последици върху тях. езикът слага своя отпечатък 
върху човека, независимо дали той го използва като средство за общува-
не, или не. последното означава, че дори и неговорещите човешки съще-
ства са повлияни от езика, защото за тях се говори. още с появата си в 
света детето е посрещнато от езика и е потопено в него. Грижейки се за 
тялото на детето, възрастните му говорят и така с времето между тях се 
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установява връзка. Благодарение на присъствието, отношението и думи-
те на възрастните детето ще открие първите определения за себе си като 
човешко същество. с тези определения то ще влезе в социалния свят, за 
да изгради връзки и с другите хора. Благодарение на отсъствието на зна-
чимите възрастни детето в една или друга степен ще съумее да се обособи 
като отделно човешко същество, да намери собствено място в света, да 
развие автономност в поведението си, да се впише в общовалидния ред, 
да изгради приемливи социални връзки и да формулира собствена пози-
ция спрямо социалния свят. 

Когато става дума за връзката между човека и другите хора, трябва 
да обърнем внимание на една биологична предопределеност. Човешкото 
тяло не е съвсем цяло, тъй като има отвори. посредством тях информа-
цията от външния свят навлиза навътре във вътрешния свят на човека и 
отвътре излиза навън. Така чрез отвора на очите ние виждаме, чрез ушите 
чуваме, чрез кожата усещаме, чрез устата говорим и т.н. по този начин 
телесните отвори опосредстват връзката на човека със света и с други-
те. понякога наблюдаваме значими нарушения в начина, по който детето 
възприема, интерпретира и преживява информацията, идваща от външ-
ния свят. последното оказва сериозно влияние върху емоционалните и 
телесните му преживявания. поради това ние се интересуваме от начина, 
по който детето използва и приема погледа; начина, по който възприема 
гласа и си служи с него; начина, по който присъства и използва простран-
ството; начина, по който се помества във времето; начина, по който си 
служи с тялото; начина, по който се вписва в езика и го използва. интере-
суваме се и от обектите на децата и от специфичните им връзки с другите 
хора. 

при много от децата разпознаваме особености в начина, по който 
използват и приемат погледа и гласа. всъщност всяко дете възприема 
погледа, гласа и шума по свой уникален начин, но понякога наблюдава-
ме прекомерна чувствителност на някои от тези сетива. Това, от което 
се интересуваме, е личната поносимост на детето към интензивността 
на тези стимули поради ефектите, които ги следват в тялото. случаите, 
в които повишеното напрежение в тялото завладява детето и на него му 
става невъзможно да го възпре, овладее или прекъсне, ни насочват към из-
мерението на психичното страдание. възможно е и посредством погледа 
и гласа информацията от външния свят да нахлуе прекалено директно и 
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безконтролно във вътрешния свят на детето. Това може да се възприеме 
като заплаха от него, на която то ще трябва да отговори, за да се защити. 
всяко дете си изработва свой собствен начин на защита, която предста-
влява лично изобретение за справяне с нещо непоносимо, заплашващо 
или прекомерно. Това изобретение има статута на лично решение, неза-
висимо дали е адекватно спрямо обществените разбирания и без значение 
дали е осъзнато.

при част от децата забелязваме значителни особености в начина, 
по който преживяват собственото си тяло. срещаме се с деца, които ня-
мат никаква представа, че тяхното тяло им принадлежи, и се затрудняват 
както да го контролират, така и да целенасочат действията си. понякога 
една конкретна част от тялото на детето се преживява като неинтегри-
рана в цялостната му телесна представа. в други случаи детето може да 
усети собственото си тяло цяло и под свой контрол само ако бъдат спазе-
ни конкретни условия. всъщност възможни са много вариации в начина, 
по който детето преживява и използва собственото си тяло. обръщаме 
внимание върху тялото на детето, защото именно то е един от основните 
инструменти, чрез които детето влиза във взаимодействие с хората около 
себе си и със света. начинът, по който детето преживява присъствието 
на другите, е значим фактор, който има потенциала да взриви тялото му 
и да дестабилизира връзките му. понякога дори безмълвното присъствие 
на друг човек може да бъде в повече, но в други случаи, оставено само 
със себе си, детето губи ориентири в света и изисква винаги да бъде в 
близост до друг човек. в практиката си наблюдаваме, че присъствието на 
другите често въвежда и темите за личните граници, реда, справедливост-
та, същността на правилата и затрудненията при спазването им. За някои 
от децата тези теми са изключително важни – до степен, че те се опитват 
постоянно да оказват контрол върху предметите от средата и върху дру-
гите. Забелязваме, че в някои от случаите въпросът за контрола се оказва 
жизненоважен за детето, така че невъзможността за оказване на контрол 
води до повишена заплаха от неопределеността на света и до покачване-
то на телесното напрежение. За други деца е изключително важно върху 
тях да бъде оказван постоянен контрол, защото в противен случай те се 
дестабилизират и загубват всякакви опори в средата. Трети деца са така 
пристрастени към контрола, че лишени от ясната граница на разрешеното 
и позволеното, те не успяват да се ориентират по отношение на тях и лес-
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но се повлияват от действията и думите на околните. Тогава от особено 
значение е в каква среда и сред какви хора ще попадне детето. 

при срещите си с децата с прояви на психично страдание забелязва-
ме специфичен начин на употреба на езика, който разкрива специфичен 
начин на мислене и преживяване на събитията от околния свят. За някои 
деца думите от езика са изключително важни и дори понякога конкретни 
думи имат потенциала да произведат директен и силен ефект върху тялото 
им. Други деца не успяват да намерят достатъчно думи, за да изразят това, 
което изпитват в телата си. неизброими са вариантите на вписване в езика 
и на употреба на езика. поради това във всеки отделен случай ние изучава-
ме специфичния начин на употреба на езика, който ни разкрива уникал-
ния начин, по който детето преживява взаимоотношенията си с другите 
и собствената си позиция в света. Като изучаваме специфичния език на 
детето стъпка по стъпка, става възможно да се докоснем до неговия субек-
тивен свят и да изследваме уникалната логика на неговите поведенчески 
прояви. опитваме се да поставим акцент не само върху демонстрираните 
прояви на детето, но и върху най-фините детайли от поведението му. Така 
ние се основаваме по-скоро на обективните си наблюдения и често поста-
вяме под въпрос прибързаните интерпретации и анализи върху очевидно-
то и привидно разбираемото поведение. 

при срещата си с проявите на психичното страдание ние не разпо-
лагаме с готови отговори, но имаме свои професионални ориентири. 
изучаваме специфичния начин, по който детето присъства в света, и не 
забравяме, че във всяка човешка среща е включено както тялото, така и 
субективността. последните са основните двигатели на поведението на 
детето и ни разкриват индивидуалните механизми, които задвижват и 
управляват неговия вътрешен свят. става дума за уникалността на всяко 
дете, която не може да бъде сведена до конкретни негови характеристики, 
поведения, изказвания и т.н. става дума и за това, че дори и да искаме, не 
можем да се срещнем само с избрани частици от детето, защото то всъщ-
ност е цялостно същество. от клиничната си практика знаем, че не разпо-
лагаме с отговори по всички въпроси, и затова заемаме позицията да бъ-
дем отворени към различните прояви на детето – към неговото поведение 
и телесни реакции, към специфичния начин, по който разказва за себе си 
и живота си, към характерните му особености и лични изобретения. Така 
всъщност се докосваме до уникалния начин, по който детето възприема 
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себе си и света около себе си. смятаме, че именно това прави срещата 
между две човешки същества автентична. последното е изключително ва-
жно условие, за да можем да бъдем разпознати като надеждни партньори 
при подкрепата на децата с прояви на психичното страдание. 

ВЯрВаМе В наШаТа рОЛЯ на ПарТньОри  
на рОдиТеЛиТе

във всяка социална услуга за грижа и подкрепа на деца в риск темата 
за партньорството със семейството има водещо място. връзката на чле-
новете на екипа на услугата с родителите на детето е изключително важна 
и определяща за развитието му. включването и подходящото придружа-
ване на родителите изправят нас, работещите в услугите, пред предизви-
кателството да окажем гостоприемство на отделния човек и да избегнем 
социалния и институционален натиск. Тази най-деликатна част от рабо-
тата в една услуга не може да бъде разписана в предварително изработен 
механизъм за действие. 

Това, което може да ни ориентира в срещите с децата и техните се-
мейства, е разбирането, че да си родител не е професия и не е нещо вро-
дено, а функция, в която всеки от нас успява повече или по-малко да се 
впише в зависимост от личния си път и история. нашето разбиране за се-
мейството е, че то е социална структура, която има за цел да регулира чув-
ствата между детето и родителите, то съдържа връзките между същества-
та, които го изграждат, основани на общуването, ролите, функциите. Тези 
връзки също са регулирани от правила и закони, а не единствено от отно-
шенията на обич между майка, баща и деца. семейството е тази социална 
структура, която посреща детето, независимо дали то е прието добре, или 
зле, дали е желано, или не. Бащата и майката имат определена функция, 
която се простира отвъд любовта към децата. родителите упражняват 
тези функции, без да ги съзнават. при определени условия функциите на 
майката и бащата могат да бъдат изпълнявани от други фигури. семей-
ството придава стойност на нещо, което се препредава и това препреда-
ване е различно от задоволяването на биологичните потребности и пре-
доставяне на грижите, необходими за биологичното оцеляване на детето. 
препредаването засяга едно субективно изграждане, което предполага 
неанонимно желание. ако семейството има някаква ценност, то това не е 
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в смисъла на една идеална ценност, а защото то участва в препредаването 
на изграждането на субективността. стойността на семейството е това, 
което вътре в самото семейство позволява изграждането на един субект. 

Как можем ние, работещите в социалните услуги, да подкрепим функ-
циите на майката и на бащата, които не са съзнавани и не подлежат на пе-
дагогическа „дресура“? необходимо е да избегнем двете противополож-
ни и крайни позиции в работата си с родителите – да ги смятаме или за 
некомпетентни и имащи пряко отношение към проблема на детето, или за 
способни да изпълняват едновременно ролята на родители, възпитатели, 
педагози и дори на терапевти. една от опорните точки, които имаме, за да 
можем да станем партньори на родителите, е осъзнаване на важността на 
начина, по който слушаме и разговаряме с детето и неговото обкръжение. 
въпреки стремежа езикът да бъде социална конвенция, в която една дума 
има недвусмислено значение, практиката показва, че това не е така. въз-
никват недоразумения, но често в тях се разкрива истинската причина за 
страданието на субекта. Друга опорна точка е разбирането, че в придру-
жаването на детето и неговото семейство знанието не е само от страната 
на специалистите, не е нещо предварително готово, което може да се про-
чете в специализираната литература, а е процес на съвместно изработва-
не, в което родителите имат съответно място. Това означава да ги поканим 
да разкажат за своето дете, да отворим пространство, в което те да могат 
да говорят свободно, без да бъдат оценявани и напътствани, да окажем 
гостоприемство на въпросите, страховете, вълненията, съмненията и 
съпротивите им, да им позволим да намерят своето място в структурата, 
която посреща детето им, да им предоставим не само знанието, но и пра-
вото да знаят. Така въображаемите ревност и съревнование се успокояват, 
отваря се едно свободно пространство, което от своя страна ще направи 
работата с детето и със семейството възможна. по този начин на тях няма 
да им се налага да се защитават от нас или пък да ни дублират. Така те мо-
гат да застанат до нас и да ни приемат за техни партньори. родителите по-
лучават възможността да конструират един разказ за детето, да осмислят 
проблема му и да намерят верните думи, с които да назоват затрудненията 
му, да формулират въпроси, вместо да дават и търсят готови отговори, и 
да се опитат да се впишат по един по-успокояващ начин във функцията си 
на родители. 
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Тези опорни точки ни ориентират в срещите ни с родителите, неза-
висимо дали става въпрос за биологични родители, приемни родители и 
осиновители, независимо дали се извършва работа по превенция на изос-
тавянето, реинтеграция в родното семейство, осиновяване или приемна 
грижа, независимо дали родителите полагат преки грижи за детето си, 
или са способни да понесат родителството, ако възложат тези грижи на 
услуга от резидентен тип. 

ВЯрВаМе, Че ВСЯКО деТе е ЗаГадКа, КОЯТО МОжеМ 
да раЗГадаеМ, КаТО ПриЛаГаМе КЛиниЧниЯ МеТОд 
на раБОТа

ние разбираме работата си в социалните услуги за грижа и подкрепа 
на деца в риск като работата в най-добрия интерес на детето, която не е 
клише, нито рецепта, а много внимателен процес, изискващ екипност. 

на какво е основано това наше разбиране? на това, че когато се сре-
щаме с едно дете и се опитваме да отговорим на въпроса „от какво се 
оплаква“, „от какво страда то“, сме ориентирани от идеята за психично-
то страдание не като знак на нарушение на соматичните или психични-
те функции, а като защита, изобретение на субекта и опит за лечение на 
нещо непоносимо. проявите на психично страдание не се ограничават в 
една общовалидна дефиниция, а имат предвид специфичната връзка, коя-
то всеки един си изгражда със средата, която го заобикаля, и със самия 
себе си. става въпрос за поведението, действията, речта, особеностите, 
които са в основата на тази специфична връзка и повече или по-малко из-
правят субекта пред затруднения във връзката с другите, но същевремен-
но са и отговор на това, което не може да бъде изказано с думи, а само 
в реалното, тоест чрез тялото и посредством преминаване към действие 
(агресия, автоагресия, бягства, пристрастявания…). психичното страда-
ние не може „нито да се оцени, нито да се измери“, не съществува един 
отговор на него. Това изключва прилагането на схеми, шаблони и рецепти 
и изисква подхождане към всеки случай поотделно и отчитане на неговата 
уникалност. ние споделяме определението, дадено от патрик монрибо 
в текста му „Какво е психоанализа?“, публикуван в сборника „Тревогата и 
бащата“, издание на Групата на Фройдистко поле в България от 2009 го-
дина: „психичното страдание далеч не може да бъде сведено до мозъчно 
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заболяване или до молекулярно нарушение. още по-малко то е плод на 
провал в поведението, което е податливо на ортопедична дресура на духа. 
въпросът е по-комплексен, защото ние сме говорещи същества, което има 
невероятни последици…“

в работата си ние сме ориентирани от разбирането за симптома като 
нещо, което съществува при всички говорещи същества, нещо, което 
свързва тялото и езика, нещо, което ни позволява да влезем в някакъв вид 
социална връзка. в срещите си с децата ние не споделяме медицинското 
разбиране на симптома като нещо болестотворно, което бързо трябва да 
се отстрани, а го разглеждаме като партньор на детето, на когото също 
трябва да окажем гостоприемство, за да разберем какво детето иска да ни 
каже чрез него и каква функция изпълнява този симптом по отношение 
на психичния интегритет на детето. ние споделяме разбирането за симп-
тома, представено в текста на силвен макали „начини на използване на 
симптома“, публикуван в сборника „методи за повишаване на ефектив-
ността на екипа“, издание на Фондация „свободна и демократична Бълга-
рия“ от 2007 година.

Клиничният метод на работа е ориентиран от разбирането за симп-
тома, което обуславя не търсенето на един априори работещ модел на 
работа, а опита да се разбере каква е функцията на този симптом за все-
ки един поотделно. от това произтичат интересът към детайла, а не към 
обобщението, и внимателното отношение към езика, към това, което каз-
ваме или не казваме на детето. Думите, които възрастните казват, начинът, 
по който говорим, имат директно въздействие върху тялото и на най-мал-
кото бебе, и на най-увреденото и неговорещо дете. в основата на нашето 
изследване и нашите въпроси стои въпросът за връзката между тялото и 
езика на детето, на юношата.

Клиничната работа в институция

Клиничната работа в институцията1 посреща това, което е специфич-
но за всяко дете, и му дава възможност да намери причините за неговото 
страдание. Затова ние можем да си служим с институцията като инстру-

1 понятието институция, използвано тук, включва всякакви организи-
рани и специализирани форми на прием на деца: центрове, социални услуги, 
учебни заведения и пр.
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мент в работата ни с професионалисти и деца. най-важното е да следваме 
петте принципа, формирани от психоаналитичното учение на З. Фройд и 
Ж. Лакан върху клиничната работа в институция, които мариз роа посоч-
ва в сборника „Да научим езика на детето“:

 1. Клиничната работа посреща субекта, без да го свежда до опреде-
лен дефицит, и не си поставя за цел да адаптира детето към някак-
ва норма.

 2. Клиничната работа се формира спрямо мястото, което възрастни-
ят заема във връзката с детето, като не позволяваме администра-
тивната организация на работа да ни отдалечава от тази позиция.

 3. Това е клинична работа, в центъра на която е страданието на де-
тето, т.е. това, което го измъчва и подтиква понякога към поведе-
ние, особено трудно за понасяне от другите.

 4. Клиничната работа създава терапевтични стратегии, които пра-
вят срещата с детето възможна. Тази среща трябва да се изгради, 
тъй като детето често е дистанцирано и се защитава от нея. Дори 
най-малката инициатива от страна на другия е толкова непоноси-
ма, че то я отхвърля.

 5. Това е клинична работа, при която приемаме, че можем да помог-
нем на детето да намери решения, които успокояват страданието 
му, опирайки се върху изобретенията, които успяваме да уловим в 
онова, което прави и което му носи облекчение. 

Клиничната работа в институция дава ориентир, опора и посока на 
професионалистите как да посрещнат децата и да им помогнат в нами-
рането на свои собствени отговори и да предложат условия, които не 
ги затрудняват. Клиничната ориентация в институцията се поддържа от 
екипните клинични срещи, които дават насоки за работа чрез определя-
нето на интервенции на възрастния и откриването на изобретенията на 
детето. Те имат за цел да се открие какво затруднява детето и какво му 
носи облекчение, съсредоточавайки се върху най-малкия детайл. Бернар 
сейнев2 обяснява, че става дума за това да се позволи на другите, на децата 
и на партньорите в институцията, да играят своята роля. Това означава да 
не вменяваме на децата нашето желание, а да дадем възможност на детето 

2 психоаналитик и бивш директор на медико-педагогическия инсти-
тут „Куртил“, Белгия, и партньор на „Дете и пространство“.
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само да прояви собственото си желание, което ние да подкрепим, прида-
вайки смисъл на действието, което то провокира. 

Така например Блага Банова и милена Жекова дават пример от рабо-
тата си в Комплекса за социални услуги в Дълбок дол с едно момче на 11 г., 
с което персоналът изпитва затруднения да работи, защото то отказва да 
прави всичко, което те искаха от него. в един момент момчето започва 
да проявява интерес към готварството, харесва му да помага в кухнята. 
екипът решава да му даде престилка с неговото име и той става много 
активен в кухнята – в приготвянето на вечеря, в почистването и т.н. Това, 
което екипът успява да направи за момчето, е да осигури едно специално 
място за неговото желание и да придаде смисъл на неговото присъствие в 
кухнята, а това от своя страна прави възможно изграждането на истинска 
връзка между тях. Готварството може да се разглежда и като един възмо-
жен начин за това момче да се свърже с обкръжаващия го свят, като негово 
изобретение. 

Бернар сейнев казва, че трябва да се отвори пространство за съзи-
дание на субекта, където той е поканен да изобретява – да отворим едно 
символично място, преминавайки от „детето, от което се оплакват“ към 
„детето, което се оплаква“. Това се случва и в нашата работа с различни-
те екипи на социални услуги, управлявани от сДп. случва се в началото 
срещите ни с нов екип да преминават предимно в оплакване от децата и 
тяхното поведение, от това, че не спазват правилата и често отказват да 
изпълнят дневния режим. Чуваме изрази като „мързи го“, „няма никакви 
интереси“, „Той е безотговорен“, „искат всичко наготово“, „ние всички 
сме им длъжни“, „Те са разглезени“ и т.н. Да чуем оплакванията на персо-
нала, е важно. Чрез оплакванията хората от екипа като че ли се опитват 
да прикрият невъзможността си да се справят с изискванията към самите 
тях, идващи от институцията като структура. една невъзможност да се 
придържат към ежедневните си задължения, която поражда тревога. Тази 
тревога идва от незнанието за психичното страдание и разпознаването му 
като такова и от страха да признаеш, че не знаеш какво да направиш. 

Бернанр сейнев посочва необходимото условие за конструиране на 
пространство за работа и то е „да знаеш как да не знаеш“, това е обратното 
на педагогическия дискурс. ние се опитваме да прекъснем този дискурс, 
отмествайки се от знанието за дисциплината и възпитанието към незнани-
ето за това какъв е начинът за справяне с тези проблеми. на въпроси, като 
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„Кои са начините и какво да направим, за да се справим?“, ние отговаряме, 
че не знаем и че те са тези, които могат да намерят отговора. Така се отва-
ря пространство, в което различните специалисти и членове на персонала 
започват да споделят личния си опит, трудностите, с които се сблъскват, 
решенията, които намират. в един конкретен случай основният въпрос на 
персонала, работещ в ЦнсТ, „Защо не можем да се справим с възпитани-
ето на тези деца, а сме успели да възпитаме собствените си деца?“, се пре-
формулира като съмнението „може би децата в институцията не могат 
да бъдат възпитавани като децата в собственото ни семейство и може би 
заради това не можем да приложим същите методи“. Това пропуква тях-
ната категоричност и сигурност и се появява съмнението в тяхното зна-
ние. Това съмнение прави възможно да говорят за децата и да започнат да 
задават въпроси като: „Защо едно от децата иска да спи в дневната, а не в 
стаята си?“, „Защо друго дете събира всички боклуци в стаята си и не иска 
да ги изхвърли?“, „Защо някои от децата не обичат да си сменят дрехите?“, 
„Защо друго отказва да носи бельо?“ и т.н. много често невъзможното за 
хората, които работят в социалните услуги, е да приемат, че има въпроси, 
чийто отговор не знаят, и че щом има въпрос, това е равно на „аз не знам“. 
ние придружаваме екипите, за да успеят да разберат, че да си зададеш 
въпрос, не е страшно и че това е единственият начин, по който можеш 
да намериш решение. намираме опора в думите на Бернар сейнев за ин-
ституцията като място, което придобива уникален характер чрез опита за 
всеки един да отвори възможност за изобретяване на собственото, уни-
кално решение, чрез което всеки да се справя с непоносимото за него и 
да каже „да“ на изобретенията и на желанието. Това ние отнасяме както 
към екипа, така и към децата. изобретението, което екипът намери за себе 
си, дойде като предложение към нас всеки да си направи личен дневник, в 
който да отбелязва всичко, което му прави впечатление по отношение на 
децата, за да можем после заедно да го обсъдим. 

ние не разглеждаме децата, с които се срещаме, като хора с дефицити. 
последствията от това са, че ако смятаме детето за увредено и че нещо му 
липсва, отговорът, който може да се даде, ще бъде ориентиран от идеали-
те и идеята за поправяне. ако децата се разглеждат като загадки, се тръгва 
от една бяла страница, защото ние не знаем каква загадка са те. Тогава 
знанието е нещо, което трябва да се изработи. всеки е в перспективата на 
едно изобретяване на знание, което трябва да дойде от детето, и този про-
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цес се подкрепя от възрастните, които работят с него и се разполагат в по-
зицията на партньор на детето, в позицията да не знаят вместо него. Така 
всеки може да изработи своето собствено място в работата си с децата.

инструменти в работата с клинична ориентация:
  представяне на случаи;
  Клинично обсъждане;
  Четене на текстове;
  супервизия;
  интердисциплинарна изследователска лаборатория и продължава-

що обучение в овладяването на клиничния метод на работа. 

ВЯрВаМе, Че ЧреЗ раБОТаТа „ЗаеднО“ МОжеМ да 
БъдеМ ПарТньОри на деТеТО, ОТСТъПВаЙКи ОТ 
ПОЗиЦиЯТа на Знаещи СПеЦиаЛиСТи

„Да работим заедно“ е преводът, който сме избрали на една специ-
фична психоаналитична практика, чието буквално значение е практика от 
повече хора и в известна степен се явява като разграничаваща се от инди-
видуалната работа в кабинет, която обикновено наричаме сесия. Казваме 
в известна степен, тъй като тя не изключва индивидуалната работа като 
такава, а измества фокуса и позицията на съответния специалист (психо-
лог, социален работник, педагог, възпитател, логопед и т.н.) по отношение 
на придружаването на децата и младежите, които срещат затруднение да 
се впишат в социална връзка. За да можем по-ясно да се ориентираме в 
този принцип на работа, е добре да имаме предвид историята на неговата 
поява, свързана с развитието на психоанализата и по-конкретно с основа-
ването на т.нар. приложна психоанализа. 

разделянето на психоанализата на „класическа“ и „приложна“ дъл-
жим на френския психоаналитик Жак Лакан, който още през 1964 го-
дина разграничава психоанализата в кабинет от психоанализата, която 
като практика и теория започва да се прилага по това време в полето на 
психиатрията, а днес в по-широкото поле на душевното здраве и на ме-
дико-социалните институции и услуги. Тоест приложната психоанализа е 
институционална практика, или, казано с други думи, тя предполага „ана-
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литикът да излезе от кабинета си“3, да има отношение към социалното и 
по този начин да въведе субекта в словото и дискурса на т.нар. Голям друг 
(общество, администрация, здравни и образователни структури, социал-
ни услуги и т.н.). оттук логично следва да се поставят следните въпроси: 
„Каква е ролята и мястото на психоаналитика в институцията (услугата)?“ 
и „необходимо ли е всички работещи в нея да са аналитици или в процес 
на лична анализа?“

институциите, които вече повече от 30 години не само прилагат 
приложната психоанализа, но и споделят опита си с нас, ни дават ясни 
ориентири в това отношение. една от тези институции е медико-педаго-
гическият институт „Куртил“, познат вече на голям брой различни профе-
сионалисти в България благодарение на интердисциплинарната клинич-
на програма „Детето и неговите симптоми“ и на документалния филм на 
френската режисьорка мариана отеро „под открито небе“. 

преди обаче да отговорим на тези въпроси, е необходимо да въведем 
известно пояснение по отношение на наименованието „специализирана 
институция“. на първо място е редно да отбележим, че то не се припо-
крива с т.нар. „домове“ в България, макар и последните също да са инсти-
туции, макар и те също да предлагат грижа от резидентен тип за децата и 
младежите, които са не само социално изключени, но и често нуждаещи 
се от специализирана грижа и подкрепа. най-ключовата и основна разли-
ка всъщност се крие в една-единствена дума – доброволен! Дори и в слу-
чаите на социална спешност приемът в специализираните институции, 
ориентирани от психоанализата, е винаги доброволен (повече по този 
въпрос може да прочетете в статията на Бернар сейнев „институцията 
– пространство за изобретения“, публикуван в сборника „Да научим ези-
ка на детето“, софия, 2009). Тоест, за да стане възможно институцията 
или услугата да партнира на субекта (дете, юноша, младеж, родител) по 
отношение на неговото социално включване, е необходимо едно предва-
рително условие, а именно самият субект да приеме институцията като 
партньор. в този смисъл думата „доброволно“ не трябва да се чува бук-

3 Гил Кароз, След Едипа жените се спрягат в бъдеще време. Случаят, ин-
ституцията и моят психоаналитичен опит. Pipol 6. статията е преведена и 
публикувана в интернет сайта на Българското общество за лаканианска пси-
хоанализа: http://champfreudienbg.org
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вално като „искам“ или „не искам“ да посещавам дадена услуга или да бъда 
настанен в дадена институция. макар че в някои ситуации нещата стоят 
именно по този начин, става въпрос за това да посрещнем всеки един по-
отделно, отвъд всякакви административни и възпитателни предписания, 
да се опитаме да чуем на какво ниво се разполага неговото затруднение и 
заедно да „договорим“ евентуалното ни бъдещо партньорство. именно 
по този начин ние разбираме процеса на реформа в България. Деинститу-
ционализацията не се ограничава единствено до затварянето на институ-
циите! няма общество без институции – социални, образователни, здрав-
ни... самото семейство (биологично или не) е институция! То всъщност 
е първата институция, която посреща човешкото същество, което е гово-
рещо същество. в семейството се осъществява първата социална връзка 
посредством предаването на езика – на уникалния и неанонимен език на 
майката, но и на езика като общ код, който прави така, че ние успяваме 
повече или по-малко да се разберем. оттам става възможно и да се при-
емат определен брой правила, ограничения, изисквания, очаквания, ре-
гулиращи отношенията както вътре в семейството, така и впоследствие 
в обществото – детската градина, училището, работата… Тоест имаме 
предаване и приемане – говорещото същество, субектът се съгласява да 
приеме нещо, да се впише в света на другите и това е възможно единстве-
но посредством езика и по-точно чрез законите на езика. Този избор не 
е съзнаван! Лакан говори за непроницаемия (или неуловимия) избор на 
съществото. 

Казано с други думи, не всеки субект успява да се впише в общия код 
на езика – нещо на нивото на предаването или на приемането не се случва. 
по една или друга причина тази първа социална връзка не се осъществява. 
и тогава субектът често изпитва затруднение да изгради спокойна връзка 
с другите – било то в семейството или извън него. има нещо непоносимо 
и невъзможно за субекта на нивото на общоприетите правила, на нивото 
на възпитателния или педагогически дискурс. именно в отговор на тази 
невъзможност идва институцията, която се нарича специализирана и в 
този смисъл се явява като „социална необходимост“ (алфредо Зенони) 
или като „хуманен дълг“ (Жак-ален милер). 

въпросът, който би следвало да се включи в логиката на всяка една 
институция, е какъв прием да предложи и как да отговори на това, което 
е невъзможно за субекта. различните институции дават различни отгово-
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ри – някои избират пътя на корекцията и превъзпитанието, те имат пред-
варително изготвени протоколи от различните специалисти, приложими 
за всички. ориентираните от психоанализата институции имат различни 
опорни точки. Това, което ги ръководи, е каква е субективната позиция 
на индивида: кой е той?, а не кои сме ние и какво предлагаме според ди-
пломите и квалификациите си? Тук виждаме да се очертава основната 
разлика между „практиката заедно“ и мултидисциплинарния екип: „всеки 
е в перспективата на едно творение, на изобретяването на едно знание, 
което трябва да дойде от детето, и този процес се подкрепя от възрастни-
те, които работят с него. и тогава всеки един в институцията би могъл да 
стане партньор на детето. от тази гледна точка ние не гледаме на работе-
щите в Куртил като на специалисти, защото те са в позицията да не знаят 
и да изработват заедно едно ново знание. в Куртил няма отделни позиции 
на психолог, на логопед и пр. не че няма психолози, сигурно имаме по-
вече, отколкото ги има другаде. но казваме за тях, че са възрастни, които 
работят с децата [интервениращи]. съвкупността от работещите с децата 
действа на терен, защото именно в спонтанността на ежедневието се случ-
ват важните неща. Там всеки може да изработи своето собствено място в 
работата си с децата. всеки с това, което е, със своята история и образо-
вание, с това, което е научил в живота, ще се опитва да заеме мястото на 
партньор за детето.“4

и така се връщаме на въпроса: необходимо ли е всеки, който работи 
в институцията, да е аналитик, или на лична анализа? не, това е въпрос на 
личен избор. психоанализата „осветява“ работата, но самата тя се случва 
във всекидневните дейности и обмен, които „позволяват на субекта да на-
мери своите начини да отговори на трудностите, с които се е сблъскал в 
живота си и които наричаме реално“ (александър стивънс)5. оттук про-
излиза и разграничението между класическа и приложна психоанализа и 
един известен парадокс на пръв поглед – в ориентираната от психоанали-
зата институция няма психоаналитични сесии. Тя не се явява като „чакал-

4 медико-педагогически институт „Куртил“, или как да поддържаме 
връзките с родителите, чиито деца са в институцията. // Връзки, раздели, 
срещи. ДаЗД : софия, 2014, с. 79.

5 Отеро, м., м. Бремон. под открито небе – интервюта. париж, 2013, 
с. 17.
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ня“ пред кабинета на аналитика. неговите място и роля са различни – той 
е този, който ориентира работата на възрастните, придружаващи децата. 
Той в известна степен е гарант на „практиката заедно“, която е практика 
на словото, на думите, на търсенето и на изграждането на т.нар. „добро-
волност“ и партньорство със субекта. 

практиката заедно има много и различни модалности именно защото 
е практика от повече хора. в този смисъл тя не е еДна и не може да бъде 
представена в методика или ръководство. в нея няма готови отговори, тя 
се изгражда посредством езика и словото, както вече казахме, и най-чес-
то в рамките на екипни клинични обсъждания и/или супервизии. Тоест 
виждаме, че става въпрос за непрестанно търсене на начина, по който су-
бектът (дете, юноша, младеж, лице, родител) се свързва с езика, с другите 
или със собственото си тяло, и на начина, по който бихме могли да на-
правим тази връзка по-успокояваща. в този смисъл практиката заедно се 
случва едновременно и на терен, и в рамките на екипните срещи. 

предлагаме няколко клинични примера, които по-ясно ще ни ориен-
тират в логиката и различните модалности на този специфичен подход. 
примерите са от практиката на амори Кюлар, бивш интервениращ от 
„Куртил“ и познат на част от професионалистите в България посредством 
проект „подкрепа“ на Държавната агенция за закрила на детето6. 

Ерве (Hervé)

По време на следобедната закуска Ерве ми разказва как е прекарал 
уикенда – ходил е с родителите си на гости на своята кръстница. Тя го е по-
питала дали иска бонбони. „Всичките ги изядох“ – ми казва той. Отговарям 
му, че е много мило от нейна страна да му даде бонбони. След известно мъл-
чание той продължава: „Знаеш ли, аз не исках да ям бонбони…“ Наострям 
слух и го питам защо тогава ги е изял всичките, а той ми отговаря, че ги е 
изял, защото не може да казва „не“, когато някой го пита нещо. Тук вижда-
ме специфичната връзка на Ерве с езика. Бях шокиран от откритието, че 
той не може да казва „не“ на когото и да било и без значение за какво става 
въпрос. Дадох си сметка колко често моите въпроси към него са представля-
вали по-скоро заповеди (искаш ли мляко, топъл шоколад и т.н.) – езикът за 
него е като „проводник“ на абсолютната воля на другия…

6 пълният френски текст е със свободен достъп в интернет –
 http://www.psychanalyse67.fr/accueil/myFiles/139_8C757D9071.pdf
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Побързах да предам на останалите това откритие по време на сед-
мичната клинична среща. Всеки успя да сподели своите наблюдения и впе-
чатления. С помощта на терапевтичния директор се насочихме към един 
нов начин на разговор с Ерве, избрахме всъщност да не се адресираме към 
него директно. Например казвахме „има приготвен топъл шоколад“, така 
че да ни чуе и ако има желание, да дойде и да си сипе.[…] Забелязахме, че 
този нов начин на говорене имаше успокояващ ефект за Ерве. Постепенно 
той започна да отправя към нас нови заявки, което ни помогна да открием 
неподозирани досега интереси. Чухме за първи път и първите откази от 
негова страна, той вече не беше толкова пасивен и изпълняващ единствено 
„заповедите“ на другите. 

Ричард (Richard)

Една вечер, излизайки от работа, си давам сметка, че съм забравил 
шала си. Връщам се, за да го взема, и влизам в кухнята, където децата вече 
са започнали да се хранят. Едва влязъл, към мен полита прибор за хранене, 
който съвсем за малко не ме уцелва. Ричард крещи: „Какво търсиш тук?“, 
той е този, който е хвърлил вилицата. Как да разбираме тази ситуация? 
Самият Ричард ни казва чрез вика си – при условие че вече съм тръгнал, аз 
пак се озовавам тук. Защо съм тук? Това е загадка за него, но нещо изглежда 
сигурно – той се защитава с насилие от това, което за него се представя 
като нахлуване, което го засяга. Къде е проблемът в тази ситуация? Дали 
във факта, че Ричард хвърля вилица? Не, не мисля, че е така, макар и само по 
себе си това да е едно опасно действие. Ричард не напада, а се защитава, тъй 
като моята поява е застрашаваща за него. За това дете с психично страда-
ние аз въплъщавам в този момент лошия друг, пред когото то постоянно се 
чувства изправено. В тези ситуации въпросът, който се явява пред Ричард, 
е какво другият иска да му направи. Това е форма на свръхинтерпретация в 
психозата и отговорът е пропорционален на усетената заплаха. 

Следвайки тази логика, аз се извинявам, че съм притеснил групата, а 
моят колега „влиза в играта“. Той започва да ми се „кара“ – казва ми как 
разбира, че съм си забравил шала, но това не оправдава влизането ми в гру-
пата, след като вече не съм на смяна. Припомня ми, че трябва да се съобра-
зявам с графика и че това притеснява децата, които спокойно се хранят в 
този момент. Завършва с това, че на следващата екипна среща ще припом-
ни, че никой не трябва да нарушава работните часове. По време на тази 
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„караница“ Ричард казва едно „Ха така“ и се успокоява, а аз едва успявам да 
потисна смеха си до изхода. 

Разбирам, че естествено впоследствие колегата ми е насочил разговора 
към правилата, които не само децата, но и възрастните трябва да спаз-
ват. В противен случай това ще бъде адресирано до директора. Тогава Ри-
чард сам заявил, смеейки се, че следващия път ще хвърли не вилица, а дирек-
тор по мен, което ще е много по-смешно. 

Какво е произвело успокоение в тази ситуация? Въпреки че в началото 
обяснявам причината за моето връщане, това не е достатъчно за Ричард. 
Той се успокоява едва след малката „игра“ между мен и колегата ми. Именно 
на това ниво терапевтичният директор е гарант на законите на езика и 
на практиката заедно – т.е. законът се отнася до всички. В същото време 
практиката заедно се крие и във факта, че колегата ми застава между мен 
и Ричард. Има един трети, който влиза в действие, което от своя страна 
позволява възстановяване на една по-спокойна социална връзка. Това показ-
ва, че светът на Ричард може бързо да се превърне в свят без правила и ма-
кар този подход да не е педагогически, той има тъкмо този ефект и помага 
на Ричард да се справя в подобни ситуации, без да преминава към действие. 
Дълго след това той ме придружаваше, докато си тръгвах, за да ме пита 
дали съм си забравил шала и да ми обясни, че ако е така, ще трябва да чакам 
до следващия ден, за да си го взема. Аз, разбира се, влизах в играта, а той ме 
изпращаше с едно „Внимавай с директора!“. По време на екипните срещи си 
дадохме сметка, че той е изобретил доста начини, за да се справя с другия, с 
лошия друг, който или ние, или другите деца можехме бързо да въплътим. 

Тези два примера представят естеството на работата „заедно“. макар 
и на пръв поглед да не изглежда очевидно, те се опират на сложна теоре-
тична концепция, свързана с преноса в психозата, с необходимостта от 
регулиране на Големия друг, с въпроса за наслаждението и с невъзмож-
ността за някои субекти да свържат регистрите на реално, въображаемо 
и символично… Теми, които разглеждаме в интердисциплинарната лабо-
ратория „Детето и неговите симптоми“. но дори и да нямаме желание да 
се задълбочаваме в тези невинаги лесни за разбиране концепции, пред нас 
се поставя един въпрос, който е от порядъка на етиката – доколко ни е 
възможно да се откажем от позицията на знаещи и да не се идентифици-
раме с функциите си (на възпитатели, детегледачки, психолози, социални 
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работници, логопеди), за да оставим част от знанието от страната на су-
бекта и да направим възможно партньорството с него. на какво друго би 
могъл да се опре един индивидуален подход, освен на едно незнание по 
отношение на конкретния субект. незнание, което не изключва знанието 
като такова! Да приемеш някого такъв какъвто е, не означава да приемаш 
всичко, което той прави, но за да успееш да кажеш „не“ на дадено действие, 
е необходимо преди това да кажеш „да“ на самия субект. и за да се вър-
нем отново към институцията семейство, т.нар. достатъчно добра майка е 
именно тази майка, която не знае всичко и няма готов отговор за всичко. 
Тя не изпълва изцяло функцията си на майка и по този начин предоставя 
възможност на детето да се изгради като субект и самò да изобрети част 
от отговорите на своето съществуване. в ролята си на професионалисти 
нашата задача не е да заместваме семейството и още по-малко майката, а 
да търсим и изобретяваме заедно възможните отговори на това непоно-
симо за субекта, което е направило така, че той да се нуждае от допълни-
телна институция. 

ВЯрВаМе В СПОдеЛЯнеТО на наШиЯ ОПиТ

в работата си се стремим да не знаем вместо децата, стремим се да 
отстъпваме от позицията на можещи и знаещи, от позицията на нормата. 
вместо това се оставяме те да ни учат на това, което е добро за тях. по този 
начин не спираме да се изненадваме от уникалните изобретения на децата 
и младежите, от специфичния начин, по който се свързват със света около 
себе си. срещайки се и партнирайки на децата и младежите с психично 
страдание, специалисти от сдружението грижливо са описали опорните 
точки, върху които се основава нашата работа. вярваме, че това, на което 
са ни научили децата в нашата практика, може да послужи на всички, кои-
то се срещат с психичното страдание по един или друг начин.

Опорни точки за подходящо поведение при среща с 
екстремни форми на психично страдание (агресивни и 
автоагресивни действия) от страна нa работещите в услуги от 
резидентен тип за деца и младежи с увреждания

агресивното и автоагресивното действие се случва в съчетанието на 
невъзможност на езика да изкаже преживявания като дискомфорт, възбу-
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да и напрежение в тялото и интензивен страх от раздробения образ (раз-
пад) на това тяло. 

в услугите от резидентен тип децата и младежите с увреждания имат 
преди всичко симптоми на тежко психично страдание като различни фор-
ми на психози и аутизъм независимо от повсеместната диагноза „умстве-
на изостаналост“. Клиничният опит показва, че хората със симптоми на 
психично страдание имат специфична връзка с езика, погледа, гласа, тяло-
то и пространството.

опорните точки за подходящо поведение при общуване с децата и 
младежите в услугите от резидентен тип целят да предпазят от агресивни 
и автоагресивни действия, да внесат успокоение и да намалят интензив-
ността на тези действия. Задължително е работещите в услугите да спаз-
ват равновесие между двете крайни позиции – нито да се адресират и 
обръщат директно към детето/младежа, нито да го забравят напъл-
но.

По отношение на ВръЗКаТа С еЗиКа:

избягване на повелителното наклонение и говорене на „ти“ – 
вместо това задаване на въпроси: „има ли желаещи да сервират?“ „Кой 
ще дойде с мен навън?“; употреба на личното име; употреба на условно 
наклонение („ако“, „дали“, „би могло“ и пр.).

Говорене „встрани“ – говорене на „нещата“, които безпокоят детето 
или младежа. например възрастният може да помоли или да се скара на 
стената, вратата, ключа на лампата, които не оставят на мира съответното 
дете, вместо непрекъснато да му повтаря: „не прави така!“ или „спри да 
си удряш главата“, което само засилва нежеланото поведение. изважда се 
от речника на възрастния глаголът, описващ нежеланото действие (несъ-
знаваното на детето не чува „не“-то пред глагола. например, ако възраст-
ният повтаря „не удряй“ или „не се удряй“, за детето това може да звучи 
като команда: „удряй“ или „удряй се“.

„Успокояване“ на тялото – „нещо тревожи тялото на н.“ отнася се 
за случаите, в които детето е силно ажитирано и превъзбудено, крещи, 
тръшка се и няма време за други интервенции.

Записване на „тревожещите“ думи – използва се, когато детето или 
младежът крещят нецензурни думи. в този момент трябва ясно да се раз-
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бира, че тези думи ги притесняват и затова те ги крещят на другия. Затова, 
ако бъдат записани, без да се правят коментари, това успокоява и облекча-
ва детето/младежа, който ги крещи.

назоваване и обличане в смисъл – „този шум изглежда тревожи н.“ 
или, ако възрастният забелязва, че това, което е казал, отключва странни 
и/или нежелателни реакции у младежа/детето, би могъл да каже: „изглеж-
да това, което поисках от теб, те притеснява“ или „Като че ли това, което 
казах, те разтревожи“. Даването на титли на децата изпълнява функцията 
на именуване и им помага да намерят своето място сред другите: „помощ-
ник в кухнята“, „доброволец градинар“, „счетоводител“, „майстор“ и пр. са 
наименования, които могат да се дават според интересите и действията 
на децата.

„Осчетоводяване“ на емоциите – използване на изброяването, но-
мерирането, правенето на списъци, които могат да имат практическа цел, 
но да се четат на детето/младежа, когато е възбуден и агресивен. Броене-
то и номерирането намаляват напрежението в тялото на детето. Когато 
възрастният се опитва да обяснява или да иска от него, то само ескалира и 
може да бързо да премине в нежелателно действие.

За децата и младежите, които имат нощно напикаване, смяната на бе-
льото и почистването трябва да стават дискретно, без да се повишава тон 
и особено без да се дискутира и критикува случилото се пред останалите.

ако има странни прояви при някои деца и младежи, свързани с от-
делянето и храненето, трябва да се поиска специализирана клинична су-
первизия и най-малкото да се обсъди проблемът на екипна среща, както и 
поведението да се отрази в дневника. 

По отношение на ВръЗКаТа С ПОГЛеда:

внимателно наблюдаване на детето и обсъждане в екипа каква е връз-
ката на детето с погледа. в някои случаи детето избягва директния поглед, 
извръща глава, опитва се да се скрие. Тогава следва да намерим адеква-
тен начин на общуване, като избягваме директния поглед. в други случаи 
детето сякаш гледа през нас. в трети случаи е необходимо да погледнем 
детето, за да може то да направи нещо, което иска. Тогава погледът ни е 
опората, от която детето има нужда.
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най-общо детето ни слуша по-внимателно и ни чува, когато не ни гле-
да, когато си играе и дори когато шумоли.

По отношение на ВръЗКаТа С ГЛаСа:

предпочитано говорене с интонация на гласа, в която няма силно из-
разена емоция както положителна, така и отрицателна.

използване на пеене и подпяване – пеенето и подпяването се по-
насят много по-лесно и безпроблемно от деца и младежи, които реагират 
неадекватно или с протест на нашите думи и искания. 

Да се избягва бързото задаване на въпроси и задаването на въпроси 
един след друг. след като се зададе един въпрос, е добре да се помълчи и 
да се изчака. също така, когато кажем нещо на детето, което смятаме за 
важно, следва да не го повтаряме, а да оставим детето насаме с казаното. 

понякога има деца, които задават един и същи въпрос, независимо 
дали възрастният отговаря, или не и независимо какво възрастният казва. 
всъщност това не са въпроси, които търсят отговор. Това е начин, който 
детето е изобретило, за да успокоява страхове и напрежения, невидими от 
нас на пръв поглед.

По отношение на ВръЗКаТа С ТЯЛОТО:

избягване на твърде директния физически контакт и излишното 
докосване, недопустимо е децата и особено младежите да бъдат целувани 
и прегръщани от работещите.

всеки работещ трябва да помисли с какво една прегръдка или докос-
ване могат да бъдат заменени: с четене на книга или приказка, с говорене с 
тих глас, с това просто да постоим до детето/младежа, без да искаме нещо 
от него или да му говорим.

ако има деца/младежи, които имат склонност да „се залепят“ за тя-
лото на другия, или да искат непрекъснато храна, възрастният трябва да 
предложи „добри думи“ вместо храната, разговор или игра вместо залепя-
нето. практиката категорично показва, че ако се отделя време за разговор 
и изслушване на децата и младежите или дори за съвместно слушане на 
музика, проявите, при които се нарушават границите – залепяне за дру-
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гия, нарушаване на телесните граници на другия, постоянно тъпкане с 
храна и пр., намаляват.

Трябва внимателно да се наблюдават децата и младежите. някои от 
тях са си изобретили странни начини, за да удържат тялото си да не се раз-
пилява, което понякога е в основата на тяхното психично страдание. има 
деца, които си сменят постоянно дрехите, други, които си връзват ръцете 
и краката до посиняване, трети, които обичат да се покриват с кърпи или 
завивки... Тези детайли са много важни, затова е добре да се водят дневни-
ци, в които всяко поведение на конкретното дете да се отразява.

Други деца късат, правят различните материи на парченца и ги разпи-
ляват или изхвърлят. в тези случаи е вероятно те да ни показват какво се 
е случило с тях самите. Затова трябва да събираме внимателно тези малки 
накъсани парченца и да ги съхраняваме за известно време. Това може да 
успокои детето, което ще разберем, ако то спре да къса и да хвърля и за-
почне да използва материалите по друг начин и да се опитва да направи 
нещо от тях.

По отношение на ВръЗКаТа С ПрОСТранСТВОТО:

осигуряване на индивидуално „скрито“ пространство, в което де-
тето/младежът да може да се успокои и в което възрастният трябва да 
присъства по дискретен начин.

Да се отварят пространства за почивка и усамотяване, в които не 
проникват погледът и гласът на другите.

най-лесно е да се оформи пространство на възглавниците и столове-
те барбарони, както и на психомоторни модули и дюшеци. Това са места, 
в които децата или младежите могат да заемат всякакви пози, да усещат 
телата си, без да бъдат притеснявани от гласа и погледа на околните. 

ако има пространство, което се използва за изолиране на дете, което 
е превъзбудено и агресивно, то непременно трябва да бъде оборудвано с 
различни по размер и цвят възглавници и кърпи плат.

Пространство на психомоторното удоволствие – може да се създа-
ва кът от психомоторни модули и дюшеци в по-големите стаи, в дневните, 
навсякъде, където има място.
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в баните трябва да се направят приспособления за игри с вода. Къ-
пането трябва да се случва всяка вечер и да бъде привилегирован момент 
за всеки без оглед на възрастта му. има много деца, които сами търсят 
водата, душа, за да се успокоят, или пък свалят дрехите си.

Пространство на книгите и рисуването – трябва да има такова 
пространство, в което децата/младежите да имат на разположение раз-
лични книги и средства за изобразителна дейност.

независимо как е организирано храненето в ЦнсТ, трябва да има 
малко пространство, в което децата/младежите могат сами да си направят 
чай, какао, палачинка или нещо друго. Да сервират и да имат възможност 
за интимен момент около храненето.

всякакви дейности на открито са добре дошли.
ателие градинарство – един малък кът в градината или отделни сак-

сии по стаите, в които децата/младежите могат да се грижат за своето рас-
тение, да го наблюдават как расте, да поемат малка отговорност.

По отношение на ВръЗКаТа С ВреМеТО:

немалко от децата и младежите в риск, които попадат в различните 
форми на социални услуги и в системата на борбата с противообществе-
ните прояви на малолетни и непълнолетни, нямат ясна ориентация във 
времето. Това са деца, които трудно разграничават минало, настояще и 
бъдеще. не знаят важни дати, като например рождения си ден. не могат 
да преценят от колко време са в Центъра и пр.

следва да използваме всички начини, които улесняват ориентацията 
във времето на детето/младежа.

например във всяка стая може да има календар и всяка сутрин с по-
мощта на възрастния детето да огражда числото, която показва деня. 

в заниманията могат да се включват картинки и цифри, обозначаващи 
различните месеци.

Започването на деня сутрин и преходът към нощта трябва да бъдат 
обособени, отбелязани с повтарящи се малки ритуали, които помагат на 
едно дезориентирано или слабо ориентирано във времето дете да ги раз-
граничава и познава.
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винаги може да се казва каква е продължителността на една конкрет-
на дейност, в колко часа ще си тръгне първа смяна и ще дойде втора смя-
на, колко минути остават до края на заниманието, разходката, храненето 
и пр.

някои възможни методи на работа в организацията на живота в 
ЦнСТ, които са свързани с наМаЛЯВане на аГреСиВнОТО 
ПОВедение и ВъЗБУдаТа на децата и младежите

 1. водене на личен дневник на всяко дете/младеж, в който се за-
писват проявите на необичайно поведение. в дневника пишат 
всички възрастни, които имат впечатления от децата.

 2. екипни обсъждания на конкретни деца и младежи.
 3. Събрание с всички деца и възрастни веднъж в седмицата. на 

това събрание детето/младежът може да вземе думата само ако 
предварително е заявил желание и се е записал в дневника на съ-
бранието или е помолил да бъде записан.

 4. Място за изслушване: определяне на двама от възрастните, кои-
то веднъж в седмицата в определено време и място приемат дете/
юноша, който се оплаква, има проблеми, протестира. отговорът 
се дава на изслушването през следващата седмица.

 4. организиране на дейности на открито.
 5. организиране на ателиета във всеки ден от седмицата.
 6. внимателно осмисляне и организиране на почивните дни.
 7. осигуряване на индивидуални и групови супервизии. 

Отправни точки при спазването на задължителните процедури за 
ограничаване и предотвратяване на неприемливото поведение на 
децата и младежите

при изпълнението на разписаните задължителни процедури за огра-
ничаване и предотвратяване на неприемливото поведение трябва да се 
изхожда от представените по-горе опори. в полза на практиката можем 
да обобщим и да се спрем на следните отправни точки:

1. Трябва да сме сигурни, че детето разбира, че тялото му е едно цяло, 
отделно от тялото на другия, и има разбиране, че тялото му е лично и не-
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прикосновено и никой няма право да го докосва по неприятен за него на-
чин.

обикновено дете, което е достигнало до този етап в развитието си, 
говори за себе си в първо лице единствено число; казва ясно „не“, когато 
не иска нещо; рисува добре човешка фигура; проявява срамежливост в 
ситуации, в които се нарушават телесните му граници и не се спазва ин-
тимността, на която има право във връзка с тялото си, и др.

в много случаи на деца и младежи, с които работим, този етап в разви-
тието не е достигнат. проблемът е, че когато детето няма ясна представа 
за своето тяло като едно цяло, което е отделно от тялото на другия, то 
трудно се ориентира, когато някой му говори, откъде идва гласът, и когато 
то говори, по същия начин се затруднява да определи; същото се отнася за 
погледите, докосванията и действията. например детето откъсва цветето 
от саксията, след което убедено казва, че някой друг го е направил, и това 
не е нито лъжа, нито лицемерие.

пример: рисунка на момиче на 15 години, клиент на Цсри за психо-
логична подкрепа на деца и семейства в сливен, управляван от сДп

Тази рисунка отразява затруднението на момичето с неговото тяло, 
което е изобразено като разпиляно на парчета и на съставните си части. 
Този несъзнаван страх от разпад на тялото е причина за голяма част от 
агресивните действия, на които ставаме свидетели. Тогава говорим за 
„преминаване към действие“, което действа като късо съединение: не-
търпимият страх, пораждащ напрежение в тялото, произвежда директ-
но агресивно действие, без да преминава през осмислянето, обличането 
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в думи, вербалната комуникация. в случаите на деца/юноши с психично 
страдание ние не винаги си даваме сметка какво причинява агресивното 
поведение. интервенцията ни се насочва към резултата и последиците от 
агресивното действие. следва работата на екипа да е насочена към работа 
с корените на агресивното поведение, които, за да бъдат разбрани и иден-
тифицирани, изискват време и специален подход. 

2. първата среща на детето със закона и разбирането на правилата 
Детето е истински изследовател, който непрестанно се опитва да раз-

бере и да назове това, което му се случва, и това, което го вълнува. То го 
прави, като задава въпроси, слуша, играе на ужким, рисува, твори... Кога-
то страда, то спира да изследва света и се оттегля в себе си, или ставаме 
свидетели на различни форми на поведение, които определяме най-често 
като предизвикателни, агресивни, асоциални... Когато детето бива нака-
зано, целта на наказанието е да разбере, че има правила, общовалидни за 
всички. наказанието е един вид среща с неписаните закони и правила, 
които ни регулират като човешки същества, принудени да живеят заедно. 
в този смисъл е предизвикателството дали наказанието ще успее да моби-
лизира у детето неговата отговорност на субект, който има тяло и говори, 
или ще отвори още по-голяма пукнатина между това, което му се случва, и 
това, което то успява да разбере и осмисли.

Както правилата, така и наказанието за тяхното нарушаване следва 
да са така осмислени и направени, че да са насочени към детето като към 
субект, който може да поеме отговорност за тялото, което обитава и за 
езика, който говори, а не към детето като обект, който понася пасивно не 
само грижите на възрастните, но и техните капризи, наказания, неспра-
ведливо отношение, готови отговори. Това означава организиране на 
всички нива в една институция от резидентен тип или социална услуга 
на условия, които мобилизират у детето активния субект, проявяващ от-
ношение и съпричастност към това, което се случва около него и пряко 
го засяга. единствено по този начин може да се изпълни със съдържание 
и да се гарантира едно от основните права на детето, а именно – да бъде 
изслушвано и да взема участие в решения, които пряко го засягат.
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изводи

в организацията на работа на институцията или центъра (социалната 
услуга) следва да са въведени методи на работа, които регулират възраст-
ните и отношенията им с децата. Децата трябва да бъдат подпомогнати 
да осмислят правилата като общовалидни за всички, а не като проява на 
капризната воля на един или повече възрастни, които се грижат и/или от-
говарят за тях.

всяка процедура, която е стандартизирана според задължителни-
те нормативни актове, се прилага внимателно за всяко дете след екипно 
обсъждане, преосмисляне на индивидуалния план за грижи и на плана 
за действие съобразно специфичния начин, по който конкретното дете/
младеж успява да осмисля собственото си тяло; присъствието на другите 
възрастни и деца; времето и пространството; езика (говорене, слушане, 
писане).

За децата, за които след прилагането на поведенческите индикатори 
за психично страдание имаме хипотеза за наличие на психично страдание, 
наказанието трябва да изпълнява функцията на пауза. Функцията на тази 
пауза е да прекъсне потока от думи, които нахлуват в главата и тялото на 
детето и включват едно непрестанно движение или действие; прекъсване 
на напрежението, което е завладяло тялото му и което може да доведе до 
преминаване към действие, квалифицирано от разписаните процедури 
като „нежелателно“ и/или „неприемливо“. 

наказанието, което се съобразява с най-добрия интерес на детето и 
не цели да го унижава, следва да има функцията на „пауза“ и на „прекъсва-
не“, що се отнася до всички деца. Целта му е да даде възможност на детето 
да осмисли „неприемливото“ и „нежелателно“ поведение, което е извър-
шило, и доколкото му позволява психичната структура, да поеме отговор-
ност за него. Целта на наказанието не е да унижава детето или да го плаши, 
за да може по този начин да го мотивира да не повтаря поведението, което 
нарушава общовалидните правила. подобна тактика не отговаря нито на 
подхода, ориентиран от най-добрия интерес на детето и неговите права, 
нито на клиничната логика, която следва детето в неговия начин да се 
справя с живота и да поддържа психично равновесие.

Дали едно наказание изпълнява функцията на „пауза“, на „прекъсва-
не“, разбираме най-добре от поведението и реакциите на детето. един 
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познат пример е известният и любим на децата герой на шведската дет-
ска писателка астрид Линдгрен – емил от Льонеберя, от едноименния 
детски роман. в една анотация на романа четем: „емил от Льонеберя е 
най-палавото момче в Швеция, а може би и в целия свят. Той върши пове-
че пакости, отколкото са дните в годината. вместо знаме вдига на пилона 
сестричката си ида, пада от кокили право в супника на госпожа петрел, 
напива прасето и кокошките… но когато в една страшна зимна нощ никой 
не смее да откара болния алфред на лекар, емил впряга шейната и тръгва 
сам срещу виелицата.“ емил бива многократно наказван. наказанието е 
да стои изолиран в бараката, в която баща му си държи инструментите. 
изолацията очевидно облекчава напрежението в тялото на емил, той не 
продължава да прави бели, да чупи или да руши; там той дяла фигурки от 
дърво. Когато пораства и става кмет на Льонеберя, броя на издяланите от 
него фигурки може да запълни пространството на един малък музей.

следователно формата и функцията на наказанието се обсъждат от 
екипа и се протоколират. решенията на екипа се отбелязват в инди-
видуалния план за грижи. Те се основават на наблюденията на всич-
ки членове на екипа, на първоначалната и текуща оценка на потреб-
ностите на детето; на клиничните обсъждания и на наблюденията, 
отразени в личния дневник на детето/младежа.

Скрининг, специализирана оценка и анализ на психичното 
страдание на деца и младежи в риск

скринингът включва анализ на поведенчески индикатори за пси-
хично страдание. експертите на сдружение „Дете и пространство“ взеха 
участие в процеса на деинституционализация: закриването на домовете в 
с. могилино и гр. Шумен, управлението на ЦнсТ 2 в гр. русе и на двата 
ЦнсТ в гр. софия, подготовката на децата от Дома за деца и младежи с 
умствена изостаналост в Кермен за преместването им в ЦнсТ в гр. сли-
вен, както и супервизиите на персонала на ЦнсТ, и др. идеята за напра-
вата на кратък списък от индикатори за психично страдание се появи в 
процеса на извеждането на деца и младежи от домовете, за да ориентира 
и насочва адекватно избора на място, към което да бъдат насочени и пре-
местени. Тези поведенчески индикатори за психично страдание са пре-
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доставени на ДаЗД за информационната система на проекта „Детство за 
всички“ с оглед улесняване на процеса на планиране на специфична под-
крепа и услуги за децата и юношите, които напускат затварящите се ин-
ституции. индикаторите обхващат всички възрастови етапи на детството 
и юношеството. оценката въз основа на тези индикатори има за цел да 
уточни не толкава психиатричната диагноза на детето, ако има такава, а 
да представи цялостна картина на психичното състояние на детето и дали 
са налице белези на психично страдание. Дори наличието на един от тези 
поведенчески индикатори е основание за насочване към специализирана 
консултация, диагностична оценка и специфична подкрепа. прилагаме 
индикаторите, които сме подбрали за оценяване на наличие/отсъствие на 
психично страдание.

Поведенчески индикатори за прояви на психично страдание

Детето самонаранява ли се, причинява ли си болка? Колко често?

има ли прояви на агресия, които не могат да се обяснят с условията на 
живот и намесата на околните?
пада ли често детето, поставя ли тялото си в опасност? наранява ли се 
често?
Детето има ли смущения с храненето, които не се обясняват с физически 
смущения (предизвикани повръщания, руминации, рязко спадане на тегло, 
булимични прояви)?
Детето има ли смущения в съня (трудно заспива, буди се често през нощта 
и плаче, сомнамбулни прояви, сънува кошмари)?

самоизолира ли се детето, прекарва ли дълги моменти в усамотение? 

присъствието на други деца разстройва ли го много?

разстройва ли го контактът с възрастен: детето избягва ли погледа и гласа 
на възрастния?

размазва ли, яде ли фекалиите си?

Забелязват ли се стереотипни движения и прояви (описание)?

понася ли детето телесен контакт?

играта му изразява ли се в лапане на играчките?
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проявява ли детето болезнена непоносимост към изисквания да спазва 
правила, инструкции, забрани?
има ли прояви, които не се вписват в ежедневната житейска логика – нео-
бясними и немотивирани бягства, „кражби“ (детето по-скоро взема нещо 
от някого или отнякъде без предварителен план и без очевидна полза)?
има ли затруднения в обучителния процес в училище, които не са свързани 
с познавателен дефицит (затрудненията на детето/юношата не произтичат 
от учебния материал, а от ситуацията – присъствието на други хора, погле-
дите на другите, тона и интонацията и пр.)?
има ли детето поведение на човек „без задръжки“, т.е. липса на чувство за 
срам и свенливост в ситуации, свързани с тялото и сексуалността (неговите 
и на другите)?

Допълнителни въпроси:
  разбира ли преносни значения и метафори?
  има ли чувство за хумор?
  има ли силно изявени страхове и какви?
  Какво знае и може да каже за себе си: трите имена, дата на раждане, 

от колко време е в институцията, как се казват родителите, къде жи-
веят и пр.?

Критерии за подробна оценка за наличие и степен на проявеност 
на психично страдание

въз основа на цялостния ни натрупан опит в работата с психичното 
страдание и в процеса на деинституционализация на грижите за деца с 
увреждания и в риск специалисти от сдружението – станимира нанче-
ва и Диана асенова – открояват и систематизират критерии за подробна 
оценка за наличие и степен на проявеност на психично страдание. Те мо-
гат да се използват, след като интервютата с възрастните, които познават 
и участват в грижите за детето/юношата, въз основа на поведенческите 
индикатори показват наличие на психично страдание.
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Връзката с погледа (обект на желанието на другия) 

детето избягва погледа: да не

1. Детето гледа продължително време през прозореца.

2. Детето продължително време гледа в една точка.

3. Детето продължително време гледа в един обект (играч-
ка, предмет или друг неодушевен предмет).

4. Детето мести поглед веднага след като го погледнете.

5. Детето никога / рядко отправя поглед към вас.

6. Детето гледа през възрастния / другите деца / обектите.

детето продължително/натрапчиво фиксира с поглед: да не

1. Детето фиксира възрастния, като натрапчиво го гледа 
директно в очите.

2. Детето фиксира поглед върху части от тялото на въз-
растния, но не и върху лицето му.

3. Детето гледа възрастния с изискващ и настойчив по-
глед.

4. Детето не играе на криеница и почти не премигва, кога-
то фиксира с поглед.

детето продължително гледа останалите деца: да не

1. Детето продължително гледа другите деца.
2. Детето наблюдава взаимодействието между другите 

деца.
3. Детето гледа обектите на други деца.
4. Детето използва погледа си като средство за комуника-

ция с другите деца.
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детето установява очен контакт (размяна на погледи): да не

1. Детето установява очен контакт, като в същото време 
се клати, пее, потропва, движи се и/или извършва дру-
го ритмично движение.

2. Детето разменя погледи с вас, които имат комуникатив-
на стойност.

3. Детето настоява да го гледате.  
4. Детето винаги настоява възрастният да погледне про-

дукта от дейността му.
5. Детето търси начин да привлече погледа на възрастния.
6. Детето обръща поглед, когато му заговорите.
7. Детето мести поглед по посока на шума, промяната в 

светлината, повикване, докосване, мелодия.
8. Детето ви търси с поглед, когато иска нещо.

детето изпълнява задача, когато: да не

1. Го гледате настойчиво.
2. не го гледате.
3. Гледате обекта му.

Коментар/забележка:

Връзка с гласа (обект на желанието на другия) 

детето избягва гласа: да не

1. Детето не използва гласа си, когато иска нещо.
2. Детето не реагира, когато чува гласа на възрастния.
3. Детето отказва да слуша гласа, като си запушва ушите, 

запушва устата на издаващия шума, излиза от стаята, 
започва да вика.
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детето използва гласа: да не

1. Детето бърбори продължително.
2. Детето повтаря звукове, шумове, мелодии.
3. Детето използва звукове, шумове, като ги издава мело-

дично или ритмично.
4. Детето използва гласа си, като вика:

 когато иска нещо;
 когато му е отнето нещо;
 без видима причина.

5. Детето използва гласа си, когато е само.
6. Детето използва глас, когато другият извършва циклич-

но действие (клати се, ходи напред-назад, потропва, 
почуква, включва-изгася лампи).

7. Детето включва глас, когато то извършва циклично 
действие.

8. Детето изисква възрастният да повтори неговите звуци.

детето чува гласа: да не

1. Детето се заслушва в гласа на възрастния, когато той 
говори мелодично, напевно, ритмично.

2. Детето се заслушва в гласа, когато се говори тихо или 
силно.

3. Детето се интересува и забелязва определен тип гласо-
ве, шумове, звукове.

4. Детето реагира бурно на резки, силни, неочаквани 
гласове, шумове, звукове.

5. Детето показва, че чува гласове.
6. Детето отговаря с глас на въображаеми гласове.

Коментар/забележка:
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Връзка с тялото

детето е запознато с частите на тялото си: да не

1. Детето разпознава частите на тялото си.
2. Детето назовава частите на тялото си.

детето използва частите на тялото си съобразно 
нуждите си: да не

1. Детето използва ръцете си съобразно нуждите си (хра-
нене, обличане, хигиена, игра, манипулиране с обекти).

2. Детето използва краката си съобразно нуждите си.

детето се гледа в огледалото / огледална повърхност: да не

1. Детето избягва да гледа образа си в огледалото (избягва 
и огледалото).

2. Детето не поглежда образа си в огледалото.
3. Детето чопли, дере, драска по образа си в огледалото.
4. Детето търси възрастния в огледалото.
5. Детето търси детето зад огледалото.
6. Детето се радва на образа си в огледалото.
7. Детето общува с възрастния / друго дете, като използва 

посредничеството на огледалото.

детето отчита кога е облечено и кога е съблечено: да не

1. Детето забелязва и отчита кога е облечено и кога е 
съблечено.

2. Детето често се съблича голо.
3. Детето се срамува от голотата си.
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детето се интересува от определени части на тялото си 
и извършва действия с тях или на тях: да не

детето мастурбира, когато: да не

1. Детето мастурбира, когато е само.
2. Детето мастурбира пред други хора.

детето търси телесен контакт с възрастни: да не

 1. Детето сяда във възрастния.
 2. Детето се сгушва във възрастния.
 3. Детето се хвърля на врата на възрастния.
 4. Детето осъществява частичен телесен контакт – с 

ръце, с крака и/или други части на тялото.
 5. Детето бързо скъсява дистанцията.
 6. Детето предпочита по-голяма дистанция спрямо дру-

гите хора.
 7. Детето има телесен ритуал за встъпване в контакт.
 8. Детето приема докосването от друг човек.
 9. Детето реагира бурно на докосването от друг човек.
 10. Детето не понася къпането и реагира бурно преди 

къпане, по време на къпане и/или след къпане.

детето посипва тялото си с определени неща: да не

1. Детето посипва тялото си с пръст.
2. Детето посипва тялото си с вода и други.
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детето прекарва голяма част от времето си: да не

1. Легнало;
2. седнало;
3. свито в определена поза;
4. изправено.

детето се самонаранява: да не

детето показва, че изпитва болка: да не

Коментар/забележка:

Връзка с храната (обектите на заявката на Другия) 

детето е напълно зависимо от другия по време на 
храненето: да не

1. Детето не използва ръцете си по време на хранене.
2. Детето не премества главата си към поднесената му 

храна.
3. Детето не контролира темпа на подаване на храната.
4. Детето не проявява предпочитания към ястията и кон-

систенцията на храната. 
5. Детето не може да спре да се храни, ако не махнем 

купата му.
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детето не се храни в присъствието на възрастните / 
децата: да не

1. Детето отказва да се храни, когато възрастният е при 
него.

2. Детето бърбори на масата и не се храни.
3. Детето се върти на масата и не се храни.
4. Детето наблюдава останалите на масата и взема от тях-

ната храна, а не яде от своята.
5. Детето яде от своята храна, но взема и от храната на 

другите деца.

детето изисква по заповеден начин храната да бъде 
сервирана и поднасяна да не

1. Детето изисква възрастният да му поднася храната.
2. Детето изисква от възрастния да му държи ръката по 

време на хранене.
3. Детето изисква от възрастния да се спазва определена
последователност от действия по време на храненето. 
4. Детето изисква от възрастния определени храни и 

отказва другите.
5. Детето контролира всички жестове на възрастния, кой-

то му помага при храненето.
6. Детето изисква от възрастния да не говори по време на 

хранене.
7. Детето изисква храната да му бъде поднесена бързо.
8. Детето се храни много бързо.
9. Детето отказва да приема храна.
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детето спазва определени ритуали по време на 
храненето: да не

1. Детето използва ритуал, който се състои от от последо-
вателни действия.

2. Детето използва ритуал, който се състои от последова-
телни действия и думи.

3. Детето се разтревожва по време на хранене, когато не 
успее да изпълни ритуала си.

4. Детето приема храна от определен възрастен.  
5. Детето се храни в определено пространство.

детето борави с обекта на храната: да не

 1. Детето яде определена част от храната (краищата на 
хляба, по-едрите части от яденето и т.н.).

 2. Детето раздробява/размазва/разделя храната на части, 
преди да я яде.

 3. Детето поглъща храната, изплюва я и пак я поглъща.
 4. Детето съхранява храната в устата си продължително 

време и си играе с нея.
 5. Детето повръща след хранене.
 6. Детето продължително време след храненето манипу-

лира с погълнатата храна.
 7. Детето търси и взема храната от боклука, пода и т.н.
 8. Детето не може да спре да се храни и при изпразване 

на купата реагира бурно (вика, тръшка се, изразява 
недоволство).

 9. Детето натъпква голямо количество храна в устата си.
 10. Детето държи лъжицата, поднася я към устата си, но не 

загребва.
 11. Детето има предпочитания към храната, която консу-

мира.
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Връзка с екскрементите (обектите на заявката на Другия) 

детето пренебрегва заявката: да не

1. Детето често е със запек.
2. Детето се изхожда, когато го преобуват.
3. Детето се изхожда не на правилното място (в гащите, 

в леглото, до тоалетната и т.н).
4. Детето се укрива от възрастния, за да се изходи.
5. Детето често има разстройство.

детето изисква по заповеден начин намесата на 
възрастния по време на пишкане и акане 

(събува си панталона, застава до тоалетната, вика 
и други подобни действия)

да не

Коментар/забележка:

детето манипулира с екскрементите: да не

1. Детето раздробява, размазва екскрементите.
2. Детето размазва екскрементите по тялото си.
3. Детето поглъща екскрементите.

детето дава знак за нуждите си: да не

1. Детето дава знак за физическите си нужди, но не призо-
вава възрастния за помощ и съдействие.

 

2. Детето дава знак за нуждите си и търси възрастния за 
помощ.

3. Детето не контролира физиологичните си нужди.
4. Детето си осигурява интимност по време на акане и 

пишкане.
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Коментар/забележка:

Връзка с пространството и времето (обекти за справка с другия 
и справка с неговото желание)

детето има задължителни маршрути да не

детето заема определено място в стаята да не

детето използва определена линия на движение: да не

1. Детето рядко се движи по права линия.
2. Детето прави обиколки, за да стигне до желаното място.
3. Детето няколко пъти се връща и отива, докато стигне до 

желаното място.
4. Детето по педантичен начин подрежда определени 

предмети.
5. Детето изисква нищо в пространството да не се променя.
6. Детето бързо се премества в пространството.

детето изпълнява задача, когато: да не

1. възрастният е по-близо до детето;
2. възрастният е по-високо спрямо детето;
3. възрастният е извън помещението;
4. отложено във времето.
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детето проявява особено отношение към 
определени пространства: да не

1. Детето стига до вратата, но не прекрачва прага и се 
затруднява да я докосне.

2. Детето среща трудности при преминаването от едно 
пространство в друго.

3. Детето е с повишена активност, когато се намира в 
отворени пространства.

4. Детето продължително време прекарва до определен 
предмет от стаята (радиатор, врата, прозорец и други).

5. Детето показва признаци на безпокойство, когато се 
намира в непознати пространства (повишена двигател-
на активност, вика, плаче, бяга, без да спре, клати се, 
скрива се, сковава се и други).

Коментар/забележка:

Връзка с обектите 

детето забелязва обектите: да не

1. Детето проявява голям интерес към определен предмет.
2. Детето проявява голям интерес към определен вид 

предмети.
3. Детето забелязва по-често определен вид обекти.
4. Детето събира обекти за себе си.
5. Детето настоява да носи/има едни и същи обекти.
6. Детето разпознава определени обекти и реагира, ако 

липсват или са дадени на някой друг.
7. Детето проследява скрит предмет.
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детето манипулира с обектите, като: да не

 1. Като ги докосва;
 2. Като почуква с тях / на тях;
 3. Като ги премества;
 4. Като ги носи със себе си;
 5. Като ги държи здраво и не ги оставя;
 6. Като ги размахва;
 7. Като ги хвърля;
 8. Като ги лапа и/или ближе;
 9. Като ги помирисва;
 10. Като ги раздробява;
 11. Като оставя следи;
 12. еднотипно;
 13. Като ги използва по предназначение;
 14. Като ги носи на възрастния.

Коментар/забележка:

Връзка с децата 

детето възпроизвежда буквално чутото/направеното 
от другите деца: да не
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детето предприема действия към деца, които са: да не

1. по-големи от него на възраст, ръст, тегло;
2. по-малки от него на възраст, ръст, тегло;
3. имат подобни физически данни като неговите;
4. имат интереси като неговите.

детето се включва в съвместни дейности 
с другите деца: да не

1. Детето търси контакт с другите деца.
2. Детето се включва в съвместни дейности с другите деца.
3. Детето има предпочитания към определени деца.
4. Детето има непоносимост към определени деца.
5. Детето играе сред другите деца, но без да влиза в кон-

такт с тях.

детето реагира на присъствието на другите деца: да не

1. Детето реагира спрямо друго дете, което получава вни-
манието на възрастния.

2. Детето търси помощ от възрастния за разрешаване на 
спор с друго дете.

3. Детето предприема агресивни действия към друго дете, 
когато възрастният не го гледа.

4. Детето плаче в присъствието на другите деца или из-
ползва повече стереотипни действия.

5. Детето не реагира на останалите деца.

Коментар/забележка:
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Връзка с езика

детето използва езика: да не

 1. Детето говори.
 2. Детето произнася малък обем от думи.
 3. Детето произнася думи, но те не служат за комуника-

ция, не са в контекста на речта.
 4. Детето повтаря думите на възрастния.
 5. Детето повтаря чути думи и фрази.
 6. Детето повтаря думите на възрастния, други чути думи 

и фрази като отговор на поставен въпрос.
 7. Детето казва случайни думи.
 8. Детето отговаря с думи на други деца.
 9. Детето отговаря с думи на възрастните.
 10. Детето често прекъсва другите, когато говорят.
 11. Детето задава въпроси.
 12. Детето използва въпросителни изречения, когато 

говори.
 13. Детето използва заповеден тон, когато говори.
 14. Детето говори само:

 с определен човек;
 на определен обект.

 15. Детето отговаря отложено във времето.
 16. Детето използва обидни и неприлични думи:

 спрямо деца;
 спрямо възрастни;
 спрямо обекти;
 в определени ситуации.

 17. Детето използва натуралистични описания.
 18. Детето използва думите буквално.
 19. Детето може да се пошегува.
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детето разбира езика: да не

1. Детето разбира думите буквално.
2. Детето разбира речта повече, когато е придружена с 

действие.
3. Детето разбира речта повече, когато е мелодична.
4. Детето показва, че разбира, когато му се говори.
5. Детето не реагира на речта на другите.
6. Детето разбира и реагира на обидни думи спрямо него.
7. Детето разбира шегата.

детето реагира на езика: да не

1. Детето показва, че не иска да му се говори още преди да 
му се каже каквото и да е.

2. Детето отказва да слуша, когато му се говори.
3. Детето настоява да се спазват определени условия:
 за да каже нещо;
 за да слуша какво му казват;
 за да отговори на въпрос.

4. Детето реагира, когато му забраняват нещо:
 като се съгласява;
 като реагира бурно с думи;
 като реагира бурно с действия, плаче, вика, тръшка, 
удря, наранява се.

5. Детето реагира, когато му се казва нещо със заповеден 
тон:
 като реагира отложено;
 като приема, подчинява се;
 като отказва;
 сякаш не чува, не разбира;
 като реагира агресивно;
 ката реагира автоагресивно.

6. Често детето реагира като обидено, когато му казват 
нещо.
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детето изпълнява задачи: да не

1. Когато му се покаже;
2. Когато му се говори мелодично, напевно;
3. Когато му се говори с твърд тон;
4. Когато се говори на друго дете.

Коментар/забележка:

материалите в това издание отразяват основните принципи на рабо-
та на сдружение „Дете и пространство“ и натрупания ни опит в срещите 
с психичното страдание.

изданието е изготвено с участието на весела Банова, д-р Биляна меч-
кунова, станимира начева, Диана асенова, Теодора павлова, ангелина 
Даскалова, радостина Белчева, милена Жекова, Блага Банова, Габриела 
петкова и ралица Драндарова.
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